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“Quem se importa com vocês?”, disse Alice (a essa 
altura, tinha chegado a seu tamanho natural). “Não 
passam de um baralho!” 

A essas palavras o baralho inteiro se ergueu no ar e 
veio voando para cima dela: Alice deu um gritinho, 
um pouco de medo e um pouco de raiva, tentou 
repeli-lo e se viu deitada na ribanceira, a cabeça no 
colo da irmã, que afastava delicadamente algumas 
folhas secas que haviam voejado das árvores até seu 
rosto. 

“Acorde Alice, querida!” disse sua irmã. “Mas que 
sono comprido você dormiu!” 

“Ah, tive um sonho tão curioso”, disse Alice, e contou 
à irmã, tanto quanto podia se lembrar delas, todas 
aquelas estranhas aventuras que tivera e que você 
acabou de ler; quando terminou, a irmã a beijou e 
disse: “Sem dúvida foi um sonho curioso, minha 
querida; agora vá correndo tomar o seu chá, está 
ficando tarde”. Alice então se levantou e saiu 
correndo, pensando, enquanto corria o mais rápido 
que podia, que sonho maravilhoso tinha sido aquele.  

(CARROLL, 2009, p. 145 e 146) 
 



Resumo  

 
Encantada e enredada pela fabulosa história de Alice no País das Maravilhas, 
nesta tese se constroem três possibilidades de olhar para as Residências em 
Saúde. Uma primeira possibilidade é tecida com a experiência da autora, 
segundo suas memórias, sentimentos e afecções, registro produzido em seus 
“encontros” com a temática e sua pragmática. A segunda possibilidade 
sumariza elementos de pesquisa com base em teses e dissertações 
elaboradas no Brasil, no período de 1987 a 2012, sobre Residências em Área 
Profissional da Saúde e Médicas. A terceira possibilidade, a tecedura de um 
País das Maravilhas das Residências, resultado de uma pesquisa constituída 
por conversas. Conversas empreendidas com participantes dos Encontros – 
Gaúcho e Nacional – de Residências e também do X Congresso da 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva, eventos ocorridos no ano de 2012. 
Esses participantes, os quais receberam os nomes dos habitantes do “País” de 
Lewis Carroll, foram conversando com este estudo sobre detalhes do País das 
Maravilhas das Residências. Esta pesquisa possibilitou também manifestações 
à provocação “como você expressaria uma experiência de aprendizagem na 
Residência em Saúde (imagem, som, narrativa, poesia...)?” A análise das 
conversas e das manifestações livres foi empreendida juntamente com a 
análise de regramentos emitidos pelas Comissões Nacionais de Residência 
Médica e Multiprofissional em Saúde. Na invenção do País das Maravilhas das 
Residências, o material empírico foi recortado, didaticamente, baseado em dois 
analisadores: a governamentalidade (a partir de Foucault) e os encontros de 
aprendizagem em saúde (tomando os signos, conforme Deleuze). Como 
resultados, estão apontadas a inseparabilidade desses dois conceitos e sua 
produção mútua, mas, também, os modos de liberdade e captura que vão 
aparecendo na fabricação deste “País das Residências”. A tarefa política, no 
interesse das aprendizagens ou do exercício da governamentalização, é de 
apostar nas singularizações, modos de ser profissional da saúde, de formar 
para o cuidado do outro e, neste sentido, possibilitar liberdade aos “encontros” 
para que não sejam constrangidos pela forma. Ao fim destes escritos, um 
reencontro com o Coelho Branco, como possibilidade de continuar 
despertando curiosidades de pesquisa, interrogações, instigantes, problemas 
de pensamento e movimento em relação ao tema, uma apropriação complexa 
do “trabalhar” em saúde, resultado dos encontros de aprendizagem. A 
governamentalidade, naquilo que parece ser o “império” da forma, enfraquece 
justamente esta apropriação. 
 
Palavras-chave: Residências em Saúde, governamentalidade, encontros 
de aprendizagem, educação na saúde, formação profissional em saúde, ensino 
da saúde. 



Learning meetings and governmentality in the 
work in health: 

Residency Programs in the Wonderland 
Enchanted and entangled by the fabulous story of Alice in the Wonderland, three 
possibilities of looking at the Health Residencies are built in this dissertation. An 
initial possibility is woven with the author experience, according to her memories, 
feelings, and affections, a record produced in her “meetings” with the theme and its 
pragmatics. The second possibility summarizes elements of research based on 
theses and dissertations produced in Brazil, between 1987 and 2012, on Medical and 
Health Professional Area Residency Programs. The third possibility, the weaving of a 
Residency Programs Wonderland, resulted from a research composed of 
conversations. These conversations were undertaken with the participants of the 
National and State Meetings of Residency Programs, as well as the X Congress of 
the Brazilian Association of Collective Health, events that occurred in 2012. These 
participants, who received the names of the inhabitants of Lewis Carroll’s “Land,” 
dialogued with this study on details of the Residency Programs Wonderland. This 
research also made possible manifestations to the question “How would you express 
an experience of learning in the Health Residency Program (image, sound, narrative, 
poetry…)?” The analysis of the conversations and the free manifestations was 
undertaken together with the analysis of regulations issued by the National 
Commissions of Medical and Multiprofessional Health Residency Programs. In the 
invention of the Residency Programs Wonderland, the empirical material was 
didactically cut out, based on two analyzers: Foucault’s governmentality, and the 
learning meetings in health (taking the signs, according to Deleuze). As results, the 
inseparability of these two concepts and its mutual production, as well as the ways of 
freedom and capture that appear in the manufacturing of this “Residency Programs 
Land,” is indicated. The political task, in the interest of the learning or the exercise of 
governmentalization, is to bet in the singularization, ways of being a health 
professional, of educating for the care of the other, and, in this sense, to provide 
freedom to the “meetings”, so that they are not constrained by the form. At the end of 
these writings, a reunion with the White Rabbit, as a possibility to continue arousing 
research curiosity, exciting interrogations, problems of thought, and movement in 
relation to the theme, a complex appropriation of “to work” in health, resulting from 
the learning meetings. The governmentality of the learning meetings. The 
governmentality, in what seems to be the “empire” of the form, weakens exactly this 
appropriation.  
 
Keywords: Health Residency Programs, governmentality, learning meetings, 
education in health, professional education in health, teaching in health. 
 



Encuentros de aprendizaje y gubernamentalidad en el 

trabajo en salud:  

las Residencias en el País de las Maravillas 
Encantada y enredada por la fabulosa historia de Alicia en el País de las Maravillas, 
en esta tesis se construyen tres posibilidades de mirar hacia las residencias en 
salud. Una primera posibilidad es tejida con la experiencia de la autora, desde sus 
memorias, sentimientos y afecciones, registro producido en sus “encuentros” con la 
temática y su pragmática. La segunda posibilidad sumariza elementos de 
investigación con base en tesis y disertaciones elaboradas en Brasil sobre 
residencias médicas y en áreas profesionales de la salud, que comprende el período 
de 1987 a 2012. La tercera posibilidad, la tejedura de un País de las Maravillas de 
las residencias, resultado de una investigación constituida por diálogos. Éstos fueron 
emprendidos con participantes de los encuentros de residencias, gaucho y nacional, 
y también del X Congreso de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, eventos 
ocurridos en 2012. Estos participantes, los cuales recibieron los nombres de los 
personajes del cuento de Lewis Carroll, conversaron, bajo ese estudio, sobre 
detalles del País de las Maravillas de las residencias. Esta  investigación también 
hizo posible manifestaciones a la provocación de “como usted expresaría una 
experiencia de aprendizaje en la residencia en salud (imagen, son, narrativa, 
poesía…)?” El análisis de los diálogos y de las manifestaciones libres fue 
emprendido en conjunto con el análisis de reglamentos emitidos  por las Comisiones 
Nacionales de Residencia Médica y Multiprofesional en Salud. Con relación a la 
invención del País de las Maravillas de las residencias, se hizo un recorte didáctico 
del material empírico basado en dos puntos de análisis: la gubernamentalidad (a 
partir de Foucault) y los encuentros de aprendizaje en salud (desde el concepto de 
signo de Deleuze). Como resultados se apuntan la inseparabilidad de esos dos 
conceptos y su producción mutua, además de los modos de libertad y captura que 
van apareciendo en la constitución de este “País de las Residencias”. La tarea 
política – desde el interés de los aprendizajes o del ejercicio de la 
gubernamentalización – es de apostar en las singularizaciones, modos de ser 
profesional de la salud, de formar para la asistencia al otro y, en este sentido, 
posibilitar libertad en los “encuentros”  para que no sean constreñidos por la forma. 
Al fin de estos escritos, un reencuentro con el Conejo Blanco, como posibilidad de 
seguir despertando instigadoras curiosidades de investigación,  interrogaciones y 
problemas de pensamiento y movimiento con relación al tema, una relación compleja 
del “trabajar” en salud y de los encuentros de aprendizaje. La gubernamentalidad, a 
partir de una concepción de lo que parece ser el “imperio” de la forma, debilita 
justamente esta apropiación. 

Palabras clave:  Residencias en Salud, Gubernamentalidad, Encuentros de 
Aprendizaje, Educación en la Salud, Formación Profesional en Salud, Enseñanza de 
la Salud. 
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ALICE,	  EMPRESTA-‐ME	  AS	  MARAVILHAS	  DO	  TEU	  PAÍS?1 
 

Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao 
lado da irmã na ribanceira, e de não ter nada que fazer; espiara uma 
ou duas vezes o livro que estava lendo, mas não tinha figuras nem 
diálogos, “e de que serve um livro”, pensou Alice, “sem figuras nem 
diálogos?” (CARROLL, 2009, p. 13). 

 
Figura 1 – Alice experimentou a chavezinha de ouro (CARROLL, 2009, sp.) 

                                                        
1 Desconheço o autor. Esta frase foi lida em uma rede social e ajudou a enredar esta tese com a 
história de Alice. Os entrelaçamentos se darão para garantir o sigilo e anonimato dos participantes, 
mas também porque há histórias incomuns no país de Alice, algo que prende a atenção de leitores há 
bastante tempo, assim como há a fabricação de inusitados nos encontros de aprendizagem nas 
Residências em Saúde.  
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Um país, um mundo, um mapa, uma residência2. O Coelho Branco passa e desperta 

a atenção, conduz pelo caminho e apresenta uma possibilidade de desenho da 

pesquisa. Alice acompanha o Coelho Branco e reconhece semelhanças nos lugares 

por onde passa, pois já passou por lá. Ao mesmo tempo, pensa “como o dia está 

estranho hoje”. O estranho inspira Alice. São modos novos de contar aquela história, 

de construir o seu país, seu mundo, seu mapa, sua residência. Para onde vai? Não 

“importa muito para onde [...], contanto que chegue a algum lugar”. O Gato de 

Cheshire assim provoca: “então não importa que caminho tome” (CARROL, 2009, p. 

76 e 77). Os lugares por onde passa e as pessoas que encontra lhe produzem 

afetos e sensações e, de fato, é isso o que lhe importa. Registrar as passagens, dar 

passagem aos seus encontros, aprender com os signos que ali estão.  

Entendo os signos como aquilo que é emitido das coisas e que ensinam (DELEUZE, 

2010), violentam o pensamento e provocam o ato de criação. O aprender, portanto, 

é a aproximação e decifração destes signos, o tornar-se sensível a eles. O aprender 

é decorrência, primeiro das sensações. Por isso, a inteligência é o que vem depois. 

É preciso ser sensível aos signos. “Considerar o mundo como coisa a ser decifrada 

é, sem dúvida, um dom” (DELEUZE, 2010, p. 25). As emissões dos signos não 

estabelecem sentido estrito e linear. É preciso estar sensível, pois não podem ser 

interpretados sempre da mesma forma. A inteligência vem depois. Somos nós, em 

nossos encontros com os signos, que significamos o que aprendemos. Os signos 

invocam “a própria coisa de que falam” (FOUCAULT, 1988, p. 23).  

A temática tratada aqui é a das Residências Integradas/Multiprofissionais em Saúde3 

- RIS/RMS, modalidade de educação no e pelo trabalho na saúde, organizada como 

especialização lato sensu. Nos cenários de aprendizagem, os residentes de diversas 

profissões4 – alunos dos programas de Residência – estão inseridos em equipes 

multiprofissionais e são acompanhados por profissionais da mesma categoria, ou de 
                                                        
2 As palavras Residência e residência serão cunhadas neste texto. Escrevo Residência para me 
referir aos programas, à educação pelo trabalho. Utilizarei residência no sentido de casa ou para 
significar o duplo sentido: casa e formação pelo trabalho, quando residi e fui residente. 
3  As diferenças entre os termos “integrada” e “multiprofissional” são epistemológicas e pedagógicas. 
Aqui, neste texto não interessam essas diferenças, interessa a problematização daquelas 
modalidades que anunciam como novidade a formação em equipe e/ou com os supostos de 
interdisciplinaridade, da integralidade da atenção e com conhecimento do sistema de saúde onde as 
práticas profissionais se inserem como “agenciamento”. 
4  Uma discussão sobre quais profissões podem/devem fazer parte das Residências em Saúde é 
realizada por Ceccim (2012). 
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outra, chamados de preceptores, tutores, supervisores, mentores ou orientadores, 

dentre outras designações. A “docência”, nas Residências, entretanto, na maior 

parte das vezes, está suposta na designação “preceptores”. 

Atualmente, não há um currículo estabelecido para esse tipo de programa, bem 

como não há uma definição de como devem se dar as aprendizagens nestes 

cenários. O que há são intensidades buscando expressão, multiplicidades de 

ensino-aprendizagem que acontecem nos programas, disputa de projetos 

pedagógicos e de modos de cuidado, inúmeras possibilidades de enriquecer os 

encontros entre profissionais de saúde e pessoas que buscam cuidado nos serviços 

de saúde. Há um reconhecimento social de que essa formação tem destacada 

qualidade. Diante disto, uma proposta de regulamentação vem acontecendo, em 

especial pelas ações da Comissão Nacional de Residência – Multiprofissional – em 

Saúde (CNRMS), a qual também ambiciona estabelecer regramentos disciplinares, 

inclusive sobre o ensinar, tornando o ensino das práticas do cuidado em saúde 

curricularizável. 

As Residências não são e não apresentam justificativas para que sejam uma 

continuidade óbvia ou natural da graduação. Não formam e não deveriam formar 

para atingir um objetivo que é o da graduação. Então, para que serve a formação em 

Residência? A Residência serviria para que nos afastássemos dos “pontos finais” do 

trabalho em saúde ou dos “pontos de exclamação”, uma reafirmação: “ponto e 

basta”, e cada vez mais colocássemos “pontos de interrogação” sobre o fazer 

profissional? Se forem pontos de interrogação, que estejam atentos aos signos do 

cuidado em saúde, que nos deixem desconfortáveis! A que resultados imprevisíveis 

adviriam? Que a dúvida nos faça compartilhar com aquele a quem cuidamos esta 

incerteza do que é o melhor cuidar. Esse “desenho” contrariaria o que conhecemos 

como Residência Médica, onde tal formação se apresenta como construção de uma 

terminalidade superior (ponto final), a especialidade (não mais o generalista da 

graduação).  

O espaço do mundo do trabalho em que acontece a Residência caracteriza-se como 

um entre-espaço, um entre-lugar, como caracterizou José Ivo Pedrosa, na defesa de 

doutoramento de Ananyr Porto Fajardo (FAJARDO, 2011). O professor tomou 

emprestada a expressão entre, de entre-disciplinar, conforme Ceccim (2006), e 
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qualificou esse entre justificando que a Residência não é só trabalho, nem só 

formação; que o residente não é só trabalhador, nem só estudante; e que o 

preceptor não é só profissional da assistência, nem só professor. Para Ceccim 

(2006, p. 276), este entre trata “não de uma mescla ou interseção, mas de uma 

relação necessária entre dois termos que surge como exterior aos mesmos”. O entre 

constitui e habita zonas de fronteira, não a mescla, o meio entre-termos. 

Esta tese, então, pretende expressar os modos como fui reencontrando as 

Residências em Saúde. A partir de encontros possibilitados pela perseguição do 

Coelho Branco, fui inventando jeitos de olhar para a temática.  

Para falar um pouco mais sobre este cenário de aprendizagem nas Residências, o 

primeiro capítulo deste texto, Através do espelho, apresenta relatos do cotidiano de 

trabalho das equipes de saúde que recebem residentes. Relatos experimentados – 

como pode ser visto na abertura de meu baú de memórias e histórias – e também 

convites a um percurso de problematização desses cenários, uma vez que essas 

problematizações se apresentam como intensidade de vida. Trato este como um 

primeiro desenho dentre os constantes neste texto e que narram algumas formas 

das Residências em Saúde. 

A seguir, no segundo desenho está uma visita ao mundo real, o mundo científico das 

Residências em Saúde. No capítulo intitulado O mundo real de Alice, apresento as 

teses e dissertações produzidas no Brasil, de 1987 a 2012, que tratam das 

Residências em Saúde. Este percurso pelo mundo científico possibilitou conhecer o 

que outros pesquisadores interessados em discutir as Residências estavam 

pensando e, dessa maneira, recortar o objeto desta tese. 

Os capítulos “Programas de Residência em Saúde, Governamentalidade e 

Encontros” e “Interrogantes produzindo a pesquisa” tratam dos deslocamentos 

realizados por mim para definir os conceitos que viriam sustentar a escrita desta 

tese. Os conceitos são apresentados de modo teórico, com alguns enlaces no 

cotidiano vivido por mim nas Residências em Saúde. Estes conceitos são vistos 

como preciosidades encontradas e que possibilitaram burilar, organizar e 

desorganizar o material, enfim, provocaram pensamento. 
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Em “Organização da pesquisa: deslizando em doce vagar” apresento o que 

habitualmente se vê declarado nas pesquisas como a metodologia. Um terceiro 

mundo das Residências em Saúde foi fabricado por esta tese. O método empregado 

nesta fabricação possibilitou um percurso livre, no qual pude dar voltas com as 

pessoas com quem me encontrei. A partir das conversas que tivemos, o desenho e 

a pintura deste mundo, deste país, destas Residências, foram tomando contornos. 

Apesar de livre, o percurso teve seu rigor de pesquisa, isto é, contou com técnicas e 

práticas como descritas neste capítulo. 

No capítulo “O País das Maravilhas foi urdido”, apresento esse país fabricado sobre 

as Residências. Essa apresentação está descrita tal como fui construindo – nas 

conversas que tive, na recepção de manifestações interessadas e também na 

análise da legislação vigente – o percurso investigativo. 

São apresentados, então, três desenhos de constituição das Residências em Saúde: 

aquele vivido por mim (Desenho das Residências 1 – Através do espelho), o 

apresentado pelas teses e dissertações que tratam da temática (Desenho das 

Residências 2 – O mundo real de Alice) e o que construí com esta tese, tomando por 

base os modos como as Residências foram contadas em conversas com pessoas 

que as vivenciam dos mais diversos modos e também como ela está descrita na 

legislação vigente (Desenho das Residências 3 – O País das Maravilhas foi urdido). 

A legislação analisada diz respeito, não só às Residências em Área Profissional da 

Saúde, muitas vezes designadas como Multiprofissionais, mas também às 

Residências Médicas, pois houve necessidade de perceber em que pontos elas se 

tocam e quais se afastam, o que foi sendo constituído no exercício de análise do 

material empírico. 

Nesse país urdido pela pesquisa, há um primeiro estranhamento ao que me fascina 

nas Residências, um estranhamento em me ver de outro modo no País das 

Maravilhas. Ao estranhar este familiar, a produção de novos modos de pensar sobre 

as coisas que tenho vivenciado nestes quase dez anos em que respiro os ares da 

Residência. Foi ver e rever muitas vezes o familiar e estranhá-lo para, enfim, 

conseguir descrever esse processo de fabricação das familiaridades e dos 

estranhamentos.  
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De modo meramente didático, este capítulo está dividido entre os dois principais 

organizadores deste estudo: a governamentalidade e os encontros de 

aprendizagem. O desafio em separá-los para poder detalhar e contar o que pude 

pensar a partir deles levou-me, muitas vezes, a perceber a dependência de um no 

outro. A produção de um no outro. A inseparabilidade, na prática, desta forma de 

ensi-g-nar5 e aprender no trabalho em saúde. 

Por fim, o reencontro com o Coelho Branco de olhos cor-de-rosa. Apesar de ter 

percorrido o caminho dos escritos trilhado por este Coelho, por vezes, a escrita se 

fez distante da criatividade proposta pelo processo de pesquisar, fez-se em acordos 

das muitas Alices-em-mim. Alices que pensavam ter visto o Coelho andando por 

caminhos diferentes. Para cada Alice, um Coelho Branco. Então, o reencontro com o 

Coelho Branco, ao final destes escritos, ofereceu a sensação de que a sua presença 

foi constante, presença-forte, curiosidade que não se limita a este estudo e que 

segue com esta pesquisadora. 

Ao leitor que empresta sua atenção, de antemão, já deve ser avisado para que não 

se impressione com as ideias roubadas. Nos escritos que se seguem, não há nada 

de plágio, mas muito de roubo. Esta pesquisadora é uma ladra de pensamentos – 

inclusive, para dizer isso, está roubando as ideias de Deleuze (1998, p.15). Os 

roubos não passam de tentativas de transformar as preciosidades encontradas em 

meus/nossos tesouros. 

 

                                                        
5 Utilizo a grafia ensi-g-nar a partir de Deleuze (2010), tomando os signos como capazes de ensinar. 



1	  Desenho	  das	  Residências	  1	  -‐	  Através	  do	  espelho	  
“Bem, se você ficar só ouvindo, sem falar tanto, vou lhe contar todas 
as minhas ideias sobre a Casa do Espelho. Primeiro, há a sala que 
você pode ver através do espelho, só que as coisas trocam de lado. 
Posso ver a sala toda quando subo numa cadeira... fora o pedacinho 
atrás da lareira. Oh! Gostaria tanto de ver esse pedacinho!” 
(CARROLL, 2009, p. 164). 

 
Figura 2 – Alice e o baralho voando (CARROL, 2009, p. 146) 
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Através do Espelho e o que Alice Encontrou por lá é o título do segundo livro de 

Lewis Carroll, no qual Alice conta a sua vivência do outro lado do espelho da sala de 

sua casa. Um lugar belo, com criaturas instigantes e a possibilidade de muitas 

experiências “afora”, semelhante ao primeiro livro que é o mais conhecido e será 

trazido adiante. Nesse capítulo, conto as experiências que tive e que hoje são 

possíveis de serem resgatadas quando olho para o espelho, através das marcas-

em-mim (Rolnik, 1993).  

Olhar para o espelho e perceber-me ali. São memórias do invisível inscritas na 

superfície de um corpo que carrega histórias e se constitui por elas. Estas marcas 

dizem, a um primeiro momento, que meu corpo sangra pela temática das 

Residências6. Como sangue que verte por escoriações ou escarificações, parto 

dessas marcas, e olho – através do espelho – para cada pedacinho deste corpo e 

para cada memória ali inscrita. Considero este corpo como um grande baú de 

memórias, constituído de algumas caixas sensoriais e, nelas, cada marca conduz a 

um traçado da linha de organização de territórios7. 

1.1	  Meu	  baú	  de	  histórias	  e	  memórias	  da	  residência	  -‐	  O	  depoimento	  de	  Alice8	  	  

“O que você sabe sobre este caso?” perguntou o Rei a Alice. 
“Nada”, respondeu Alice. 
“Absolutamente nada?” insistiu o Rei. 
“Absolutamente nada”, confirmou Alice (CARROLL, 2009, p. 139). 

Dirijo-me ao meu baú de lembranças – ele está empoeirado, mas não tanto – ele é 

grande, bonito e colorido. É também um tanto dolorido. Olho para ele a fim de utilizar 

as lembranças e as marcas que me servem e que funcionam na constituição desta 

tese, na organização deste território. 

Busco as minhas caixas sensoriais e na primeira está escrito: vivências como 
residente. Lembro da preparação exaustiva para ingressar na Residência e uma 

primeira frustração na reprovação no processo seletivo. Na segunda tentativa, a feliz 

                                                        
6  Sangrar é usado no sentido de Merhy (2004, p. 2) que, ao comentar sobre um orientando que 
pesquisava sobre algo que estava muito próximo e que fazia parte de si, refere que “a pesquisa 
sangrava parte de si mesmo”, sangrava do/o pesquisador. 
7  A linha de organização dos territórios aqui é usada como está descrita em Rolnik (2011, p. 51 e 52), 
que é uma linha finita, visível e consciente que “cria roteiros de circulação no mundo”, operacionaliza 
modos de dirigir os afetos. 
8 Título do ultimo capítulo do livro Alice no País das Maravilhas (CARROLL, 2009). 
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lembrança de um médico residente fazendo parte da minha banca e sua 

manifestação de desejo pelo compartilhar do trabalho e da formação conjunta. No 

ingresso, lembro da minha parceira de unidade de saúde, uma assistente social com 

quem aprendi muitas coisas, mas principalmente alguns modos de se fazer uma 

consulta com profissionais de diferentes profissões, denominada como consulta 

conjunta. Na minha caixa sensorial, a Residência em Área Profissional da Saúde é 

Multiprofissional e Integrada (falarei mais sobre isso). 

Mais adiante, sinto um cheiro desagradável de uma ferida que vem acompanhada 

de um protocolo de cuidados incluindo as últimas coberturas disponíveis9. Em algum 

cantinho desse protocolo está escrito que, para além de uma ferida, há uma pessoa 

a ser cuidada. A ênfase de todo o resto do manual claramente está na ferida e no 

procedimento: lave as mãos e arrume todo o material ao final!10. Deixo de lado o 

livrinho, sem deixar de lado o que ele me ensina sobre o cuidado da ferida, olho para 

a dona Rosa11 e ouço sobre a sua convivência com aquela marca, o que é visível e 

o que é invisível senão ela. A um dado momento do encontro de cuidado, dona Rosa 

diz que nem sabe se reconhecerá seu corpo quando a ferida já não estiver ali, pois o 

convívio persiste há quase 30 anos; alguns mimos familiares lhe são atribuídos pela 

existência dela, segundo dona Rosa. Mas isso não está escrito no protocolo! O que 

fazer? Banalizar? Tomar como uma confidência? Problematizar? Deixar de fazer o 

cuidado para ela não perder outros cuidados?  

Posso acrescentar aqui também o aprendizado vivido em uma casa que tinha um 

agradável cheiro de café. Era a casa da Margarida. Eu a visitava aos seus e meus 

24 anos. Ao seu quinto filho. Ao meu reconhecimento de que o objetivo daquela 

visita que fora construída perfeitamente, antes de sair do posto, seguindo os mais 

adequados rigores de planejamento de uma ação em visita domiciliar, para professor 

nenhum colocar qualquer defeito, caía por terra. Achava eu que iria lá para falar-lhe 

sobre amamentação, ensiná-la corretamente, porque enfermeiras sabem bastante 

sobre isto. Saí estonteada, com um certo malabarismo, ante a produção de vida de 
                                                        
9  Cobertura: material para o curativo. 
10  Alguns livros clássicos de técnicas de enfermagem costumam enumerar os procedimentos a 
serem feitos em prol de uma técnica limpa e eficaz. Via de regra, a primeira prescrição à enfermeira 
aprendiz é: lave as mãos; e a última: verifique se a unidade ficou em ordem. 
11 Os nomes das pessoas sobre as quais falo neste depoimento foram substituídos pelos nomes dos 
personagens com quem Alice encontra Através do Espelho. 
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Margarida, que não estava descrita nos manuais de planejamento de visita 

domiciliar. 

Há nesta minha caixinha um gosto da vacina Sabin. Ao acompanhar uma colega 

vacinando uma criança, fui presenteada com um aprendizado sobre práticas de pais 

e filhos. Um pai dizia: “Filho, abre a boca porque esta vacina tem gostinho de 

morango12. É bem gostosa!” Segue a essa fala o pedido da minha colega para que 

este pai experimente a vacina para saber que gosto há. “Puxa, aprendi a não dizer 

algo para meu filho se eu não tiver experimentado antes”. Para além de um 

aprendizado sobre as práticas de pais de filhos, aprendi com uma auxiliar de 

enfermagem. Na verdade, aprendi muitas coisas com auxiliares de enfermagem, fato 

frequentemente não reconhecido por enfermeiras, por “bacharéis”, que deles apenas 

recolhem as análises folclóricas.  

Esta caixa me é dolorida também. Lembro da sensação de solidão, quando não 

havia qualquer um para quem eu pudesse perguntar ou desabafar sobre um caso 

complexo13, ou mesmo sobre um caso usual que, por um detalhe, instaurou-me 

dúvida.  

Doloridas também eram as tais das 60 horas 14  de atuação, a dedicação – 

intensamente – exclusiva, vivência constante da atividade de cuidar dos outros e 

poucos instantes para cuidar de mim. Dizendo isso, dou voz ao sofrimento declarado 

por inúmeros residentes ao toparem a exposição a esta modalidade de aprendizado, 

nos termos em que ela está organizada, com requerimento de presença no serviço 

de saúde em tempo integral e pouca permeabilidade a outros modos de composição 

da carga horária. Percebo, porém, que, embora na Residência Médica esta questão 

também seja de sofrimento, muitas vezes é narrada como uma conquista da 
                                                        
12 É prática bastante comum dizer que os remédios infantis têm gostos doces e saborosos, pois 
costuma-se adicionar aromatizantes. 
13 Caso complexo é a denominação utilizada para designar experiências de cuidado que articulam 
diferentes frentes de saberes, com as quais comumente é difícil de lidar, tais como situação de 
violência, pobreza extrema, vontade de morrer, abuso de drogas etc.. 
14 A carga horária, no tempo em que fui residente, era tratada como sendo de 40 a 60 horas 
semanais, mas já existiam “cobranças” de cumprimento das 60 horas. Vasculhando documentos que 
não foram utilizados neste estudo, procurei a origem dessa quantidade de horas. Encontrei, em uma 
das inúmeras redações da lei que dispõe sobre as atividades do médico residente (BRASIL, 1981), a 
indicação de atribuição de bolsa no valor integral para o médico que realizasse 40 horas e um 
adicional que ultrapassava 100% para o médico que realizasse carga horária de 60 horas. Esta 
redação esteve vigente até 2002. 
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superioridade desses poucos que “precisam” passar por isso, sofrimento necessário 

e constitutivo do ser médico, algo que, ao final, enobrece quem o vivencia. 

Minha marca principal, para pensar de forma bastante feliz essa questão foi a 

invenção do que chamávamos (para participar de uma certa ordem discursiva) de 

“plantões de sábado”. O que fazíamos aproxima-se muito da promoção da saúde, 

prática cada vez menos frequente no cotidiano dos postos de saúde. Durante a 

escrita do projeto de tese, tive a oportunidade de refletir sobre práticas de 

“promoção” na Saúde da Família, ao ser convidada para ministrar aulas sobre o 

assunto. Poucas eram as publicações de experiências realizadas com este intuito. 

Confusões com a prevenção à saúde e também uma tentativa da atenção primária 

de aproximar-se cada vez mais de um estatuto que é o de ser capaz de lidar com os 

problemas de saúde mais frequentes da população e, consequentemente, em 

detrimento disso, afastar-se das práticas de prevenção e promoção da saúde, as 

quais estavam posicionadas como centrais na criação da Estratégia Saúde da 

Família. Partindo destas reflexões, considero, portanto, que a prática dos “plantões” 

foi significante na minha formação como enfermeira de família. 

Os “plantões de sábado” eram realizados uma vez por mês. Todos os residentes da 

ênfase de saúde da família e comunidade participavam – inicialmente os da 

Residência Multiprofissional e depois os residentes médicos começaram a participar 

– e cada vez acontecia em uma das doze unidades que constituíam o serviço onde o 

programa de Residência se realizava. Os moradores eram avisados com alguma 

antecedência e os espaços da unidade de saúde eram ocupados das mais diversas 

formas. Sem as portas que separassem profissionais de usuários, crianças corriam 

por todos os lados, sem qualquer receio ou ameaça de injeção15. O chão da unidade 

de saúde virava espaço de sentar e contar histórias, dessas de príncipes e fadas, 

mas também de poesias do andar da vida, narradas por quem quisesse inventar. O 

estetoscópio, as seringas, o termômetro e o algodão desapareciam da cena, ou 

transformavam-se em outros personagens. Os materiais de trabalho eram lápis 

coloridos, canetas hidrocor, fantoches, isopor, cartolina, cola, tesoura e o que mais a 

gente quisesse que participasse. E o que era produzido? Muitas coisas: desde uma 

                                                        
15 Muitas vezes observei momentos em que pais sugeriam que seus filhos deviam comportar-se como 
eles definiam (não gritar, ficar sentado, esperar etc.), caso contrário levariam injeção.  
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pipa até uma proposta de um conselho local de saúde formado por crianças para 

debater questões que lhes interessassem. 

Olho para a chuva que não quer cessar e lembro de Rainha Vermelha, uma senhora 

que eu visitava com bastante frequência e, em determinados períodos, diariamente. 

Com ela aprendi muito sobre envelhecimento, sobre este novo, hoje designado 

como envelhecimento ativo (o campo da saúde insiste em capturar) e também de 

um envelhecimento que carrega questões de gênero, de uma mulher cuidada por 

filhos homens, que precisava ser sondada – sondagem vesical de alívio – muitas 

vezes ao dia, pois, em decorrência de um câncer de bexiga, teve esse órgão 

reconstituído com partes do intestino e, frequentemente, acumulava resíduos 

urinários. De uma mulher que sempre cuidou de todos. Que aos seus oitenta anos 

era responsável pelo cuidado de uma neta: alimentá-la, levá-la à escola, fazer de 

tudo um pouco e, de repente, seu único território de circulação passa a ser a sua 

cama e as suas memórias. 

Ouço, do fundo desta caixa, as palavras de minha companheira de Residência, 

fisioterapeuta da ênfase de terapia intensiva, falando sobre articulação entre as 

ênfases: parte dela um pedido para se aproximar da saúde da família. Foi recebido 

um aceite desconfiado: o que quer saber de saúde da família alguém que se forma 

em meio à tecnologia dura16?  

Ao mesmo tempo, a tentativa desta articulação aparecia em um dos estágios 

obrigatórios, para enfermeiros – e médicos – residentes em saúde da família, em 

uma unidade hospitalar. Diziam os especialistas que era preciso vivenciar os 

procedimentos para ser uma boa enfermeira de família e comunidade. O uso desta 

justificativa era como dizer que os inúmeros procedimentos feitos na unidade básica 

ou na casa dos usuários não eram capazes de qualificar o nosso contato com este 

tipo de tecnologia. Meu olhar para aquele lugar funcionava como um fator de 

a(fe)tivação17. Acionava outros desejos e outras articulações pareciam fazer sentido: 

vontade de ouvir os usuários, de me encontrar com eles e de vê-los encontrarem-se 
                                                        
16 Uso as ideias de Merhy (2005, p. 49), ao falar das tecnologias em saúde, e sua distribuição em 
leves, leve-duras e duras, significando, respectivamente, as tecnologias das relações, os saberes 
bem estruturados e os equipamentos, tipo procedimentos de alta precisão e uso de máquinas. 
17 Fator de a(fe)tivação: expressão roubada de Rolnik (2011, p. 39) que significa algo que ativa o 
corpo vibrátil e afeta a sua existência. 
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para falar da experiência de estarem ali, sendo cuidados, sob as regras e normas da 

instituição hospitalar. Vontade de acompanhá-los em seus retornos para casa, 

amarrar um cuidado fora do hospital, cuidados familiares ou profissionais, 

conectando com a equipe da unidade de saúde de referência. Meu corpo dizia-me 

isso e, por algumas vezes, procurei outros residentes que passavam por ali para 

pensarmos juntos sobre modos de operar com esta proposta. Silenciei meu corpo-

vibrátil (ROLNIK, 2011, p. 31) quando meu corpo orgânico ouviu de fora: “A tua 

Residência é em enfermagem e não em medicina! Tu deves fazer os procedimentos 

que são privativos da enfermeira”18. 

Vejo algumas fotos nesta caixa: lembranças de encontros semanais com minhas 

colegas residentes em um bar próximo ao local de trabalho, onde pensávamos sobre 

nossa formação, compartilhávamos vivências, expressávamos novas questões 

sobre o vivido. Faziam parte da pauta desses encontros, conversas sobre uma 

política para o nosso programa de Residência e também uma política para as 

Residências no país. Eram os anos de 2004 e 2005. Discussões sobre o regimento 

do nosso programa, que estava ainda formando a primeira turma, documento que 

não existia na época, e também ideias sobre a saúde mundial, materializadas na 

nossa participação no Fórum Social Mundial. Em 2005, vivenciávamos as pautas 

provocadas pela promulgação da lei das Residências e também do I Seminário 

Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. Tecendo enredos sobre uma 

política nacional que “se insinuava” no fazer cotidiano. 

Nesses mesmos tipos de situação e também em muitas outras, lembranças de 

companheirismos, amizades que constituí, relações de trabalho que perduram, 

afetos sem-igual. E, ao final de tudo isso, a produção de uma enfermeira especialista 

em saúde da família. Quem me formou? O que me formou? Como me formou? 

Esta visita a uma de minhas caixas sensoriais possibilita-me dizer que não faz 

sentido pensar no preceptor como alguém que sozinho produz o ensino da 

Residência, mas em práticas de preceptoria que se produzem em encontros de 

aprendizagem no trabalho. A partir desta narrativa de encontros de aprendizagem 

                                                        
18  Quem me acompanhava naquele estágio hospitalar, a dita preceptora, desconhecia que o 
programa era da RIS/RMS. 
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durante a Residência, posso referir algumas pessoas que produziram práticas de 

preceptoria, tais como: a banca de seleção, a assistente social residente, a Rosa, a 

Margarida, a Rainha Vermelha ou muitos outros a quem dediquei períodos de 

cuidado. Assim também a auxiliar de enfermagem, a fisioterapeuta residente, os 

encontros no bar, a participação na discussão da política local e nacional...  

Volto ao meu baú. Há outra caixa de lembranças muito importantes para contar 

sobre o que vivi na residência. Nesta segunda caixa, lê-se: vivências como 
preceptora, ocorridas entre 2006 e 2011. Aqui... Ah, aqui, há coisas muito legais! 

Nesta caixa há fotos das cinco enfermeiras e de um enfermeiro que pude 

acompanhar em suas passagens pela residência. Também ajudariam, nesta 

construção, momentos vivenciados com residentes que estivessem antes de mim 

(ou o denominado R2). Mas, como participei da primeira turma de um programa de 

Residência, não tive a oportunidade de vivenciar deste modo. Da mesma forma, 

posso contar os primeiros exercícios de participação de uma prática de preceptoria 

com a enfermeira que entrou na residência no ano seguinte ao meu, minha R1 

(residente de primeiro ano). Consta no projeto do programa e nas orientações da 

CNRMS (BRASIL, 2013a) que é função do residente participar da formação de 

outros profissionais estudantes. 

De um dia em que eu era a enfermeira da unidade, ao outro em que eu (junto com a 

equipe) recebia outras enfermeiras e tinha que ensinar algo que não estava muito 

claro para mim. Este início um tanto confuso me parece ser recorrente a quem se 

torna preceptor. Muitas perguntas a outros colegas que vivenciavam a função há 

mais tempo, confissões de insuficiência de saberes, leituras de textos 

compartilhados, algumas tentativas de se entender nesse novo lugar: um 

profissional que ensina formalmente a outros colegas. 

Lembro de um dia em que uma colega residente me perguntou como se fazia a 

medida da sonda naso-enteral e eu respondi que não lembrava e sugeri que 

fossemos olhar juntas no livro. A ela soou estranho. A mim, ao encontrar com o 

estranhamento dela, um certo desconserto. Investigando nos livros, juntas, 

começamos a rir. Recordamos de uma outra colega que se dava bem com estas 

lembranças de medidas e procedimentos, mas que tinha grande dificuldade de 
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escutar o outro. Um alívio: o livro está ali para, a qualquer momento, resolver 

dúvidas de medidas, entretanto, não é capaz de ensinar a problematizar as escutas. 

Nesta caixa, o cheiro é de bolinho de chuva, na cozinha do posto. Eu e ela (ou ele, 

qualquer um deles) conversando sobre o caso da dona... que coisa mais complexa! 

Que saberes de enfermeira é preciso acionar? Que saberes outros são necessários? 

Quanta insuficiência desta ou daquela disciplina! A dona... é a dona! Na minha 

cabeça, aparece o fantasma de todo o preceptor: “a fulaninha (residente) quer uma 

resposta e eu não tenho esta resposta! O que eu faço?”. Nem sempre os fantasmas 

assustam! Eles podem nos conduzir ao inesperado. O fantasma pode ser 

simplesmente a percepção de um corpo-vibrátil, adormecido pelas necessidades de 

respostas imediatas requisitadas no fazer assistência em saúde. Um corpo-vibrátil, 

que está sensível aos efeitos dos encontros, das reações, daquilo que nos atrai e do 

que nos afasta de algo. As intensidades experimentadas no encontro entre eu e ela, 

entre preceptora e residente, entre colegas numa prática de preceptoria, constituem 

outros modos de pensar os casos de que cuidamos. Ou não. Pode produzir mais do 

mesmo, caso a escolha seja pelo fantasma e não pelo que vibra. 

Na vivência como preceptora também está a lembrança de uma demanda de 

trabalho que engole o tempo, à qual temos que dizer, cotidianamente, que não pode 

engolir o cuidado. Aparecem na lembrança momentos de gestão do cuidado 

compartilhado com minhas colegas – a R1 e a R2 – cada uma responsabilizada por 

uma tarefa. Tínhamos o tempo de três tarefas a serem feitas dividido em uma parte 

que era a feitura, por cada uma de nós, das três coisas, e duas partes de tempo que 

eram usadas para discutirmos sobre o que cada uma fez. Compartilhávamos 

inquietações e estudávamos juntas as três tarefas realizadas. Aprendíamos todas, 

prestávamos bons cuidados, compartilhávamos afetos. 

Olho e vejo nesta caixinha uma tecnologia produzida: um suporte feito de madeira 

carrega cinco tubos de ensaio com diferentes quantidades de sal em cada um deles. 

Abaixo de cada um, a inscrição de diferentes alimentos comparados à quantidade 

diária recomendada, a qual estava esboçada no primeiro tubo. Saberes acionados 

para a transformação do que o livro diz naquilo que as pessoas cuidadas 
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conseguem entender. Criatividade aprendida na enfermagem, na nutrição, na 

residência ou no encontro19? 

Nesta caixa também está a movimentação para a construção do II Seminário 

Nacional de Residências em Saúde, o qual contou previamente com três seminários 

regionais (sul, sudeste e nordeste). Reuniões para debater politicamente do que 

precisávamos nos programas, como atores em cena – preceptores e residentes dos 

programas. Desta movimentação, mais forte nas regiões sul e nordeste, resultou a 

criação de um grupo de trabalho, que discutiria a composição de uma Comissão 

Nacional (que até então existia apenas no papel). Vi nascer ali a Portaria 

Interministerial nº 45 (BRASIL, 2007), que tratava de uma Comissão composta por 

quem o movimento julgava legítimo estar lá. Sua morte foi declarada pouco tempo 

antes de completar três anos, com a substituição pela Portaria Interministerial nº 

1.077 (BRASIL, 2009) e a entrada indesejável (pelo corporativismo inevitável) dos 

conselhos profissionais na Comissão e a desejável abertura de programas nos 

hospitais universitários. 

Sinto, saindo desta caixa, um gosto amargo da despedida de cada residente, colega 

de equipe, alguém que compartilhou suas ansiedades e dividiu as minhas. As 

incertezas compartilhadas pelas residentes e a minha convicção de poder acalentar 

a cada uma dizendo que teriam lugar no SUS para continuarem suas práticas, que 

há muitos gestores que desejam contratar profissionais formados na Residência. 

Ouço também um choro, o meu e o de todos da equipe. A triste notícia da morte de 

uma residente. Dor inconsolável. Revelação da dificuldade em cuidar de mim. 

Constatação de que também faz parte das práticas de preceptoria acolher as 

tristezas dos residentes, a raiva, o desespero e a falta!  

Que saberes devem ser acionados para que um profissional da assistência, 

especializado em sua área de atuação, transforme-se em um profissional que 

ensina? Quem forma o preceptor? O que forma o preceptor? Como se forma o 

preceptor? 

                                                        
19 Neste encontro, refiro-me à enfermagem e nutrição por se tratar dos saberes formais daqueles que 
construíram o material relatado. 
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Experimentei e experimento as Residências de outros modos, tais como: na 

consultoria de um Programa em implantação; vivências como pesquisadora, no 

trabalho de conclusão da Residência; produção de uma dissertação de mestrado; 

minhas vivências na experiência como coordenadora de um curso de formação de 

preceptores em saúde da família; e minha experiência na orientação de trabalhos de 

conclusão de um outro curso de formação de preceptores. Essas experiências não 

serão relatadas aqui, embora tenha aprendido muito com cada uma delas. Opto por 

passear e levar o leitor para passear agora no segundo desenho, a partir de um 

Mundo Real, de Alice, das Residências. 



2	  Desenho	  das	  Residências	  2	  -‐	  O	  mundo	  real	  de	  Alice	  
 

Assim, refletia com seus botões (tanto quanto podia, porque o calor a 
fazia se sentir sonolenta e burra) se o prazer de fazer uma guirlanda 
de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as flores, 
quando de repente um Coelho Branco de olhos cor-de-rosa passou 
correndo por ela (CARROLL, 2009, p. 13). 

 

 
Figura 3 – Alice (baralho de cartas Copag – Alice in Wonderland) 
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No mundo real das Residências, assim como no de Alice, as composições possíveis 

são fruto de uma história contingente. O Coelho Branco de olhos cor-de-rosa não 

usa colete, nem possui um relógio. Também não há apenas uma Alice. São muitas 

Alices no país das Residências em Saúde. Alices com muitos nomes, de muitos 

lugares, com as mais diversas curiosidades. São Alices com muitas perguntas20, 

com diferentes modos de percorrer o caminho atrás do Coelho Branco. 

Os diferentes modos de problematizar as Residências em Saúde, o mundo real de 

Alice, é apresentado aqui, a partir das pesquisas produzidas em programas de pós-

graduação stricto sensu, localizadas por uma busca feita ao Portal de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, o qual se 

constitui em um grande banco de dados sobre a produção dos programas de pós-

graduação stricto sensu do Brasil. Lá estão arquivados trabalhos produzidos em 

programas de doutorado e de mestrado acadêmico e profissional. Os registros 

disponíveis referem-se às defesas realizadas a partir de 1987. Os arquivos, na 

integra, não podem ser acessados por este portal, mas as informações constantes 

permitem a busca nos sites das bibliotecas dos programas de origem. 

A busca foi realizada em julho de 2013, com os termos “Residência Multiprofissional 

em Saúde” e “Residência Integrada em Saúde”. Apareceram, respectivamente, 102 

e 52 registros. Com a expressão “Residência em Área Profissional” foram 

encontrados 48 registros. No entanto, durante a visualização dos resultados, 

observei que algumas pesquisas das quais eu tinha conhecimento não apareciam na 

busca com estes termos. 

Por este motivo, optei pela busca das palavras Residência somada à Saúde, onde 

foram agrupados 1143 registros. Após a leitura de todos os títulos e alguns resumos 

(referentes aos trabalhos em que o título deixava dúvidas sobre o conteúdo), foram 

excluídos os registros que não tratavam da temática da formação pelo trabalho em 

saúde, restando 85. Da mesma forma, realizando busca com o termo Internato, 

foram obtidos 229 registros, dos quais restaram 10 e, com o termo Preceptor, 

                                                        
20 Como em Orlandi (2008, p. 151): “Vocês sabem que a garota que Lewis Carroll colocou no ‘País 
das Maravilhas’, Alice, aparece não raramente como portadora de perguntas”. 
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obtendo 111 registros, restando 13. Com essas buscas também foi realizado o 

mesmo procedimento de seleção descrito anteriormente. 

O total de registros analisados soma 108, sendo resultante da busca com os termos 

“Residência + Saúde”, “Internato” e “Preceptor”. As informações foram transportadas 

para um banco de dados próprio e analisadas, conforme descrição que segue. O 

objetivo deste procedimento foi conhecer as produções pensadas por pesquisadores 

brasileiros acerca da temática das Residências em Saúde, no Brasil, no período de 

1987 a 2012 (último ano disponível para busca no Portal CAPES em julho de 2013). 

As referências citadas neste capítulo estão separadas das demais, a fim de facilitar 

o acesso aos interessados nas pesquisas sobre Residências em Saúde. Elas são 

apresentadas no Apêndice A - Referência das teses e dissertações sobre 

Residências em Saúde, de 1987 a 2012. 

2.1	  Contando	  o	  que	  há	  nas	  teses	  e	  dissertações	  sobre	  Residência	  	  

Ficou ali sentada, os olhos fechados e quase acreditou estar no País 
das Maravilhas, embora soubesse que bastaria abri-los e tudo se 
transformaria em insípida realidade... a relva só farfalharia ao vento, e 
as águas da lagoa só se encrespariam ao ondular dos juncos... as 
xícaras de chá tilitantes se transformariam no tinir dos sinos das 
ovelhas, e os gritos agudos da Rainha na voz do pastorzinho... 
(CARROLL, 2009, p. 148). 

As 108 teses e dissertações selecionadas estão distribuídas de acordo com o nível 

de formação, isto é, se correspondem a trabalhos oriundos de mestrado acadêmico, 

mestrado profissional ou doutorado, conforme o gráfico que segue: 

 
Gráfico 1 – Distribuição das teses e dissertações sobre Residências em Saúde no 

Brasil, conforme nível de formação acadêmica, 1987 a 2012 
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A partir das ocorrências, percebe-se um grande número de trabalhos realizados em 

programas de mestrado acadêmico (66%). As áreas dos programas nos quais estes 

trabalhos foram produzidos estão distribuídas conforme a tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição das teses e dissertações sobre Residências em Saúde, 
conforme as áreas dos programas onde foram produzidas, 1987 a 2012 

Área do programa N % 
Administração 2 1,85 
Avaliação em Saúde 1 0,93 
Bioética 1 0,93 
Ciências da Informação 1 0,93 
Ciências e Saúde 4 3,70 
Ciências Médicas 3 2,78 
Ciências Pneumológicas 1 0,93 
Clínica Médica 2 1,85 
Cuidado Primário em Saúde 1 0,93 
Educação 8 7,41 
Educação em Ciências e Saúde 4 3,70 
Educação Especial 1 0,93 
Enfermagem 17 15,74 
Ensino em Ciências da Saúde 4 3,70 
Epidemiologia 2 1,85 
Fonoaudiologia 1 0,93 
Gastroenterologia 1 0,93 
Medicina (Medicina Preventiva) 2 1,85 
Pediatria 2 1,85 
Medicina (Radiologia) 2 1,85 
Medicina (Saúde Mental) 1 0,93 
Neurologia 1 0,93 
Neuropsiquiatria e Ciências do Desenvolvimento 1 0,93 
Odontologia 3 2,78 
Psicologia 3 2,78 
Psiquiatria e Psicologia Médica 7 6,48 
Saúde 1 0,93 
Saúde Coletiva 10 9,26 
Saúde da Criança e do Adolescente 1 0,93 
Saúde da Família 2 1,85 
Saúde da Mulher e da Criança 1 0,93 
Saúde Materno-infantil 1 0,93 
Saúde Pública 13 12,04 
Serviço Social 3 2,78 
Total 108 100,00 

Ao observar a tabela 1, pode-se perceber grande expressividade de programas de 

Enfermagem: 17 (15,74%), seguido de Saúde Pública: 13 (12,04%) e Saúde 
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Coletiva: 10 (9,26%). Se tomarmos as semelhanças e apropriações conceituais das 

áreas Saúde Pública e Saúde Coletiva, somando-as tem-se 23 (21,3%), isto é, o 

maior percentual de produções. Se reunir Educação, Educação em Ciências e 

Saúde, Educação Especial e Ensino em Ciências da Saúde, temos 17 produtos no 

campo da Educação (15,74%). Educação, Saúde Coletiva e Enfermagem alcançam 

52,78% da produção intelectual do assunto. Além disso, percebe-se diversidades 

nas áreas que pesquisam sobre o tema, tais como: enfermagem, psicologia, serviço 

social, medicina, odontologia, fonoaudiologia, nutrição etc.. 

Ao analisar a distribuição dos programas nos quais os trabalhos selecionados foram 

produzidos, de acordo com as regiões do país, obtém-se o seguinte gráfico: 

 
Gráfico 2 – Distribuição das produções de teses e dissertações sobre Residências em 

Saúde, conforme a região do programa de pós-graduação, 1987 a 2012 

Observa-se que coincide, proporcionalmente, com essa distribuição da produção de 

teses e dissertações, a distribuição dos programas de Residências Multiprofissionais 

no país. Destaco que a única produção proveniente de algum programa de pós-

graduação do centro-oeste do país foi no ano de 2012, evidenciando a recente 

instalação de programas de Residência (Multiprofissional) nessa região. 

Com relação ao ano de defesa das dissertações e teses, observa-se que há um 

aumento a partir do ano de 2007 e também, picos, nos anos de 2007 (9 ocorrências) 

e 2010 (15 ocorrências). Esse fato pode estar relacionado à publicação da Lei 
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Área Multiprofissional de Saúde. Ao somarem-se os períodos regulamentares dos 

programas de mestrado (de 24 a 30 meses) e de doutorado (48 a 60 meses) ao 

momento de promulgação da lei, obtém-se o resultado dos períodos de maior 

ocorrência, os quais apontaram para uma tendência de aumento, uma vez que o 

maior número de pesquisas defendidas ocorreu em 2011, com 18 ocorrências. 

Porém, em 2012, obteve-se uma diminuição, com 14 ocorrências. Ainda não é 

possível concluir qual é o motivo desta diminuição, mas ela pode estar relacionada 

ao período em que houve um certo “esfriamento” na política das Residências 

Multiprofissionais, evidenciado pelo intervalo entre os III e IV Seminários Nacionais 

de Residências Multiprofissionais em Saúde, os quais ocorreram em 2008 e 2011, 

respectivamente.  

 
Gráfico 3 – Distribuição das teses e dissertações sobre Residências em Saúde, 

conforme o ano da defesa, 1987 a 2012 

Com relação ao tipo de programa, o maior número de pesquisas refere-se a 

programas de Residência Médica (48 – 44,44%), seguidos de programas de 

Residência Multiprofissional, com 43 (39,81%) pesquisas realizadas. Considerando-

se que a Residência Médica foi instituída em 1981 (BRASIL, 1981) e a Residência 

Multiprofissional em 2005 (BRASIL, 2005), ou seja, uma diferença de 24 anos de 
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pensar que estão bem próximas em quantidade de pesquisas produzidas. 

Ainda, dentre esse número de pesquisas de Residências Multiprofissionais, 

podemos apontar para estudos verificando a inserção de assistentes sociais 

(VARGAS, 2011; CLOSS, 2010), de nutricionistas (SANTOS, 2009), de enfermeiros 
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(BORDINHÃO, 2010; LANDIM, 2009) e de dentistas (MOSCHEN, 2011) nesta 

modalidade de Residência. 

 
Gráfico 4 – Distribuição das pesquisas sobre Residências em Saúde, 1987 a 2012, 

conforme o tipo de programa pesquisado 

Observa-se, ainda, no gráfico 4, que apenas 4% dos trabalhos dedicaram-se a 

pesquisar os programas de Residência Médica e Multiprofissional articulando a 

formação de trabalhadores da saúde nessas duas modalidades. 

Tabela 2 – Distribuição das pesquisas sobre Residências em Saúde, 1987 a 2012, 
conforme a área ou especialidade pesquisada 

Área/especialidade pesquisada N % 
Áreas Básicas 1 0,93 
Clínica Médica 3 2,78 
Enfermagem 15 13,89 
Gastroenterologia 1 0,93 
Ginecologia e Obstetrícia 1 0,93 
Neurocirurgia 1 0,93 
Neurologia Infantil 1 0,93 
Nutrição 1 0,93 
Odontologia 1 0,93 
Oftalmologia 1 0,93 
Oncologia 1 0,93 
Ortopedia 1 0,93 
Pediatria 7 6,48 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem 3 2,78 
Saúde da Família 30 27,78 
Saúde Mental/Psiquiatria 5 4,63 
Serviço Social 2 1,85 
Terapia Intensiva 3 2,78 
Não Explicitado 28 25,93 
Mais de uma Área/Especialidade 2 1,85 
Total 108 100,00 

Residência	  
Médica	  
44%	  

Residência	  
Médica	  +	  
Residência	  

MultiproCissional	  
em	  Saúde	  

4%	  

Residência	  
MultiproCissional	  

em	  Saúde	  
40%	  

Residência	  de	  
Enfermagem	  

12%	  
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Com relação à tabela 2, observa-se predominância de pesquisas envolvendo a 

modalidade de formação em Residência na área da Saúde da Família (30 – 

27,78%), a qual se evidenciou como cenário de atuação profissional na saúde com a 

criação do Programa/Estratégia Saúde da Família - ESF, gerando, desde então, 

novas questões quanto à necessidade de formação de trabalhadores da saúde, aos 

quais competiriam as especificidades deste tipo de atenção. Seguem-se à Saúde da 

Família as pesquisas sobre a formação de enfermeiros (15 – 13,89%), sendo que, 

dessas, a maioria (13 – 86,67%) foram pesquisas específicas de formação em 

Residências de Enfermagem, restando poucas (2 – 13,33%) sobre a inserção de 

enfermeiros nos programas de Residência Multiprofissional. 

2.2	  Sobre	  os	  descritores:	  ou	  como	  foram	  identificadas	  as	  pesquisas	  que	  tratam	  das	  
Residências	  em	  Saúde?	  	  

A leitura das palavras-chave das pesquisas resultou na constatação de que não há 

um padrão de referência pelos autores. Tal fato pode ser explicado de diversas 

formas. Em consulta ao portal de Descritores em Ciências da Saúde - DeCS 

(www.decs.bvs.br), realizada em julho de 2013, utilizando o termo Residência, foram 

encontrados três descritores, quais sejam: Internato e Residência (“Programas de 

treinamento em medicina e especialidades médicas oferecidos por hospitais para 

graduados em medicina para ir ao21 encontro [d]às exigências estabelecidas por 

autoridades competentes”); Internato não Médico (“Programas avançados de 

treinamento para responder a certas exigências em outros campos que não a 

medicina ou a odontologia, por exemplo, a farmácia22, a nutrição, a enfermagem 

etc.”); e, Migração Pendular (“Refere-se à mobilidade espacial na qual, por motivos 

de trabalho, se produz um deslocamento da residência ao local de trabalho”). Pode-

se observar que, dessas três definições, a última não se refere à formação de 

profissionais. O termo que mais se aproxima ao que quer dizer a Residência 

Multiprofissional é Internato não Médico. No entanto, há diferenças epistemológicas, 

de concepção de trabalho em saúde e até de concepção pedagógica, fato que pode 

                                                        
21 Na definição do DeCS, encontra-se “ir de encontro às”, o que significa contraposição. Entendo que 
houve um erro de tradução ou de digitação, uma vez que não é isso o que a explicação quer dizer. 
22 Na definição do DeCS, encontra-se “farmacologia”. Considerando que esta é uma disciplina que 
pertence a diversos cursos e não uma profissão, considerei que seria adequada a substituição 
realizada. 
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explicar o uso de diversos outros termos para se referir ao assunto e, raramente, 

esse. Na busca realizada, nenhuma das produções utilizou esse descritor. 

O DeCS é uma ferramenta que se propõe a padronizar o uso de descritores na área 

da saúde, para quaisquer tipos de publicação, objetivando a indexação de livros, 

anais de congressos, relatórios, revistas ou outros materiais, a partir de uma 

linguagem que se pretende universal, facilitando assim as buscas e a recuperação 

dos materiais disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS ou outras. Para 

facilitar a comunicação entre leitores, autores, editores e pareceristas, é um 

vocabulário trilíngue (português, espanhol e inglês), considerando que estes são os 

idiomas mais utilizados para buscas em pesquisas no Brasil (DeCS, 2012). 

Entendendo sua importância para a pesquisa em saúde, pode-se afirmar que seria 

importante a formulação de descritores mais próximos à realidade das pesquisas 

realizadas, considerando também que as pesquisas sobre Residência Médica 

utilizam esse termo como palavra-chave, não sendo o recomendado pelo DeCS, isto 

é, Internato e Residência.  

Das 108 pesquisas, obteve-se um total de 275 descritores, dois ou três para cada 

trabalho. Esses descritores foram categorizados: atenção básica foi somada à 

atenção primária em saúde - APS e também à ESF, resultando em Atenção 

Básica/APS/ESF, conforme segue na tabela 3; na categoria generalidades, estão 

agrupados os descritores: saúde, saúde pública, integralidade, mercado de trabalho, 

recursos humanos, Sistema Único de Saúde – SUS; em temas específicos, estão 

agrupadas as especialidades, referencial teórico escolhido pelos autores, enfim, algo 

que conferia diferença às temáticas trabalhadas nos estudos. Da mesma forma, 

foram agrupados outros termos com representações semelhantes. 
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Tabela 3 – Distribuição das pesquisas sobre Residências em Saúde, de 1987 a 2012, 
conforme palavra-chave 

Palavras-‐chave	   Categorização	  

Atenção	  Básica/APS/ESF	   23	  
Educação	  em	  Saúde	   32	  
Generalidades	   23	  
Multiprofissionalidade	   6	  
Preceptoria/Mentoria	   11	  
Profissão	  Específica	   42	  
Residência	  em	  Saúde	   66	  
Temas	  Específicos	   72	  

Em observação sistemática (realizada por amostra aleatória, composição dos 

registros e verificação de divergências), constata-se que as palavras-chave 

apresentadas no portal da Capes nem sempre correspondem às informadas pelos 

autores, nas teses e dissertações. Referem-se, então, a termos informados pelos 

programas de mestrado e doutorado, quando do cadastro da produção. De qualquer 

forma, esse modo de atribuir palavras-chave demonstra relação com o conteúdo, 

mas também pode haver outras explicações para a não padronização de termos, 

questão que não será tratada aqui. 

A criação de um descritor mais abrangente, isto é, Residência em Saúde, seria um 

modo de padronizar a utilização pelos pesquisadores e também para facilitar a 

disseminação do conhecimento produzido nestes estudos.  

2.3	  Emergentes	  dos	  problemas	  de	  pesquisa	  sobre	  as	  Residências	  

... e os espirros do bebê, o guincho do grifo, e todos os outros 
barulhos esquisitos se converteriam (ela sabia) no alarido do 
movimentado terreiro da fazenda... enquanto os mugidos do gado à 
distância iriam tomar o lugar dos soluços tristes da Tartaruga Falsa 
(CARROLL, 2009, p. 148 e 149). 

Com relação à leitura, apareceram diversos assuntos emergentes referindo-se ao 

que foi tratado nas pesquisas. 
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Tabela 4 – Distribuição das teses e dissertações sobre Residências em Saúde, de 
1987 a 2012, conforme categoria de temática estudada 

Categorização N 
Avaliação 47 
Estratégias de Educação pelo Trabalho 26 
Formação para o Sistema Nacional de Saúde 17 
Formar para Quê? 34 
Multiprofissionalidade 14 
Preceptoria 20 
Total 158 

Observa-se, na tabela 4, que há um total de 158, no somatório dos assuntos 

anunciados pelos trabalhos. Isso acontece porque alguns traziam mais de um tema 

emergente. Abaixo, um pouco sobre cada um deles. 

Dos 108 trabalhos analisados, observa-se que 47 tratavam de algum tipo de 

avaliação, incluindo a análise de implementação de programa em 25 deles (MILLÁN, 

2012; DOMINGOS, 2012; BRITTO, 2012; RODRIGUES, 2012a; SOUZA, 2012a; 

RIBEIRO, 2009; JORGE, 2007; BARBA, 2007; AMARAL, 2002; PEÇANHA, 1993; 

ELIAS, 1987)23.  Um deles realizou a análise de dois Projetos Pedagógicos de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família, demonstrando que diferenças 

importantes entre os projetos apontaram para as particularidades e características 

locorregionais dos programas (SANTOS, 2010), características estas que devem 

estar posicionadas como centrais em uma política de formação de trabalhadores 

para o SUS que esteja preocupada com o provimento e a fixação de profissionais. 

Ainda, a pesquisa de Sól (2011) analisa programas de Residência em Medicina 

Geral Comunitária; o estudo de Bezerra (2011) propõe um instrumento de avaliação 

das Residências em Saúde da Família e Comunidade. Reis (2011) avalia a 

adequação dos programas de Residência em Enfermagem ao que preconiza a 

Conarenf – Comissão Nacional de Residência de Enfermagem, ligada ao Conselho 

Federal de Enfermagem – Cofen. 

Na categoria avaliação, dois trabalhos preocuparam-se com a avaliação de 

desempenho de residentes (AMADEU JÚNIOR, 2001; SANTORO JÚNIOR, 1999) e 
                                                        
23 Citam-se estes porque eles não aparecerão em nenhuma outra categoria. Os demais são: LIMA, 
2010; SCHAEDLER, 2010; MARIANO, 2010; TEIXEIRA, 2009; MONTESANTI, 2008; CASTRO, 2007; 
PORTELLA, 2006; PIRES, 2006; SOUZA, 2004; MIRANDA, 2003; SANCHES, 2001; MARIANO, 
2001; FISZBEYN, 2000; CALIL, 1997. 
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outro pesquisou a compreensão de residentes sobre a sua formação (OLIVEIRA, 

2007a) e ainda uma análise do perfil de egressos (DEMARCO, 2011). As outras 14 

pesquisas tratavam da saúde (ou da sua falta) dos residentes, o que pode ser um 

relevante marcador para avaliar as possibilidades de adoecimento provocadas pela 

vivência da formação em sua intensidade, apontando para alguns limites (BIRRER, 

2012; KATOPODIS, 2012; MOTA, 2012; RODRIGUES, 2012b; CORRÊA DA SILVA, 

2011; SUOZZO, 2011; CARVALHO, 2008; ESQUIVEL, 2008; FRANCO, 2007; 

MACEDO, 2004; FAGNANI NETO, 2003; FRANCO, 2002; OBARA, 2000; MARTINS, 

1994).  

Com relação à categoria estratégias de educação para o trabalho, 4 pesquisas 

apontaram as Residências como dispositivos de educação permanente (VARGAS, 

2011; LIMA, 2010; WANDERLEY, 2010; OLIVEIRA, 2009). Uma delas utilizou como 

analisador as características culturais da modernidade líquida, obtendo, como 

emergente deste tipo de formação, o enfrentamento do cotidiano de incertezas por 

parte de trabalhadores e residentes (ROSSONI, 2010).  

Quatro (4) pesquisas apontaram para as Residências como modalidade importante 

para formar trabalhadores da saúde (LOBATO, 2010; SCHAEDLER, 2010; 

DALLEGRAVE, 2008; SOUZA, 2004) e outras 10 sinalizaram que essa modalidade 

configura-se como importante por ter como metodologia a formação pelo trabalho. 

A integralidade apareceu como importante vetor para configurar as Residências 

como estratégia de educação no trabalho, em 7 pesquisas. Dessas, três referiam-se 

à integralidade na formação em Residências Multiprofissionais (MEDEIROS, 2011; 

DALLEGRAVE, 2008; PIMENTA, 2005); duas, à potencialidade da Residência 

Médica para formar profissionais que se preocupem com a integralidade (TEIXEIRA, 

2009; MONTESANTI, 2008); uma ocupa-se com a inserção da integralidade na 

formação do assistente social (CLOSS, 2010); uma do odontólogo (WANDERLEY, 

2010) e uma do nutricionista (SANTOS, 2009). 

Ainda, dentro da mesma categoria, outros emergentes encontrados foram: há uma 

limitação da formação nas Residências que é o atravessamento de concepções 

tradicionais de educação (WANDERLEY, 2010, OLIVEIRA, 2007b). No entanto, elas 

configuram-se como potenciais para operar a mudança na formação (SCHAEDLER, 
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2010) e também no trabalho (SCHAEDLER, 2010; ZANINI, 1996). Os autores dos 

estudos constataram o potencial pedagógico 24  dos programas de Residências 

Multiprofissionais (ALVES DA SILVA, 2010; LEÃO, 2010; OLIVEIRA, 2009; SANTOS, 

2009; OLIVEIRA, 2007b; FERREIRA, 2007) e também dos programas de Residência 

Médica (BOTTI, 2009; ESQUIVEL, 2008; PORTELLA, 2006; ZARDO, 2002; 

CHEDID, 2001; FEUERWERKER, 1997). Outra pesquisa (ALVES DA SILVEIRA, 

2011) avaliou o conhecimento dos residentes sobre o contrato didático do programa 

de RMS e concluiu que residentes não se sentem ativos nos espaços de decisão 

das Residências. A pesquisa de Melo (2009) investigou o uso de computadores de 

mão, por médicos residentes, no suporte à tomada de decisão clínica. Otanari (2011) 

propõe um grupo de intervenção como método/estratégia de ensino em um 

programa de Residência Médica e em outro Multiprofissional em Saúde. 

Na categoria formação para o sistema nacional de saúde, das 108 pesquisas 

analisadas, 17 apontaram para as Residências como modalidade de educação que 

confere elementos a seu currículo, com a preocupação de formar para esse sistema. 

Chama a atenção que uma delas (VARELLA, 1996) identificava que a formação em 

Residência Médica estava voltada para o Instituto Nacional de Assistência Médica 

da Previdência Social - Inamps, antigo componente do sistema de saúde. Petta 

(2011) analisa a implantação do Pró-Residência como estratégia de formação de 

médicos para o sistema de saúde. Souza (2012b) aponta para as dificuldades 

mencionadas pelos entrevistados em seu estudo, as quais dizem respeito à 

ausência de estrutura física dos serviços que recebem os residentes, às lacunas da 

parceria entre a academia e o serviço e à ausência de espaços de educação 

permanente nas Residências Multiprofissionais em Saúde. 

Com relação à descrição de objetivos da formação na modalidade Residência, 

agrupados na categoria Formar para quê? as pesquisas apontam para o 

aprimoramento técnico-científico dos profissionais em formação (BOTTI, 2009; 

OLIVEIRA, 2007b; FRANCO, 2002), a necessidade de formar profissionais com um 

certo perfil de competências (BORDINHÃO, 2010; LANDIM, 2009; BOTTI, 2009; 

NASCIMENTO, 2008; FERREIRA, 2007; OLIVEIRA, 2007a; CALIL, 1997) e, 

                                                        
24 Potencial pedagógico, conforme anunciado por estes estudos, refere-se à potência do método de 
aprendizagem no trabalho. 
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articulada a isso, a necessidade de descrever que perfil de residentes estão em 

formação (DEMARCO, 2011; CARRO, 2007; MACEDO, 2004; FARIAS, 2003; 

MIRANDA, 2003; MARIANO, 2001; CANATTO, 1999; SOUSA, 1998).  

A especialidade e a necessidade de enfocar esse quesito aparece em 7 pesquisas, 

todas referentes a estudos sobre a Residência Médica (OLIVEIRA, 2012; RAMOS, 

2011; MULLER, 2010; BOECHAT, 2005; ZARDO, 2002; FISZBEYN, 2000; 

PEÇANHA, 1993), sendo uma em pediatria, outra em gastroenterologia e duas em 

radiologia. Uma delas avalia fatores culturais, sociais e econômicos que interferem 

na escolha da especialidade pelo médico, concluindo que esforços do governo são 

necessários para que médicos se formem em medicina de família, que se 

caracteriza por ser uma modalidade generalista (MULLER, 2010). 

Aparece, em 5 delas, o desafio das Residências em Saúde para o enfrentamento do 

paradigma hegemônico positivista e flexneriano das práticas em saúde (OLIVEIRA, 

2009; LIMA, 2008; SIMONI, 2007; OLIVEIRA, 2007a; SCHERER, 2006). Oito tratam 

das Residências a partir de uma perspectiva histórica de tipos/modos de formação 

(BARBOSA DA SILVA, 2011; PASINI, 2010; BOTTI, 2009; OLIVEIRA, 2007c; FALK, 

2005; SOUZA, 2004; MACHADO, 2003; BREGLIA, 1990). Rosa (2012) conclui em 

seu estudo que a instalação de um programa de Residência, na cidade pesquisada, 

contribuiu para reestruturar a rede de serviços no município. 

Com relação à categoria multiprofissionalidade, constituem emergentes: a 

preocupação da formação de pediatras como profissionais integrantes de uma 

equipe de saúde (LAHTERMAN, 2010), o conhecimento de médicos residentes 

sobre saúde bucal (BALABAN, 2011; AMADEU JÚNIOR, 2001) e a importância das 

práticas multiprofissionais na formação para o trabalho em equipe (PASINI, 2010; 

SALVADOR, 2010; WANDERLEY, 2010; DALLEGRAVE, 2008; FERREIRA, 2007). 

Outras 3 apontam para a Residência como dispositivo de formação multiprofissional 

(SANTOS, 2010; SIMONI, 2007; SCHERER, 2006).  

Utilizando a preceptoria como analisador, 9 estudos apontam para o despreparo de 

preceptores no exercício desta função, que é tão central na formação dos programas 

de Residência (CAE DA SILVA, 2011; SOUZA, 2011; WANDERLEY, 2010; 

MARIANO, 2010; SANTOS, 2009; CASTRO, 2007; PAPA, 2004; SANCHES, 2001; 
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LIMA, 1996). Neste sentido, Pires (2006) realizou sua pesquisa avaliando um 

programa de formação em Residência Médica, concluindo que havia destaque para 

as figuras de preceptores como fator mais importante para conferir uma boa 

avaliação ao programa. Rocha (2012) comenta sobre as várias estratégias que 

podem ser adotadas para qualificar a função preceptoria, uma vez que as práticas 

pedagógicas são raras entre os preceptores. 

Das 108 pesquisas, 6 ocuparam-se em investigar o papel do preceptor, sendo que 4 

delas foram pesquisas em programas de Residência Médica (COSTA-NETO, 2012; 

BOTTI, 2009; CARVALHO, 2003; WUILLAUME, 2000; BERARDINELLI, 1998) e um 

estudo voltava-se para a preceptoria de enfermeiros (PAPA, 2004). Ainda, partindo 

de achados de pesquisa, o trabalho de Lima (1996) faz propostas para compor um 

programa de treinamento para preceptores. Já a pesquisa de Maeda (2006) estuda 

a temática da preceptoria no contexto de Residência em Enfermagem, apontando 

como requisitos mínimos para o desenvolvimento da atividade de preceptoria: “ter o 

curso de especialização e experiência na área, além de gostar de ensinar”. Fajardo 

(2011) constata a presença do trabalho imaterial como parte do fazer do preceptor, 

ocupando seu tempo de trabalho e também fora dele. A autora encontra certos 

movimentos institucionais em decorrência da presença do programa de Residência. 

2.4	  Considerações	  sobre	  o	  mundo	  real	  de	  Alice	  

As Residências em Saúde apresentam-se como temática emergente e com 

tendência de aumento nas pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação 

stricto senso, no Brasil. Há predominância de pesquisas sobre as Residências 

Médicas, devido ao fato de estas estarem contempladas majoritariamente na oferta 

de programas e vagas. Observei que é expressivo o número de pesquisas que se 

destinaram a avaliar programas em andamento, o que demonstra a preocupação 

dos pesquisadores com a qualidade com que os profissionais residentes estão 

sendo formados.  

Ainda, considero que os descritores formalmente autorizados para indexarem estas 

pesquisas dificultam sua busca. Por esse motivo, parece-me que a padronização no 

descritor Residência em Saúde auxiliaria nas buscas sobre o assunto, facilitando 
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assim a formulação de novos problemas de pesquisa, isto é, novos modos de 

percorrer os caminhos propostos pelo Coelho Branco. 

Não havia nada de tão extraordinário nisso; (...) mas quando viu o 
Coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas, e depois 
sair em disparada, Alice se levantou num pulo porque constatou 
subitamente que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de 
colete, nem com relógio para tirar de lá (CARROLL, 2009, p. 13 e 14). 

 
 



3 Programas	   de	   Residência	   em	   Saúde,	   Governamentalidade	   e	  
Encontros:	   Alice!	   Recebe	   este	   conto	   de	   fadas	   e	   guarda-‐o,	   com	  
mão	  delicada25 

Correu pela campina atrás dele, ainda a tempo de vê-lo se meter 
numa grande toca de coelho debaixo da cerca. 
No instante seguinte, lá estava Alice se enfiando na toca atrás 
dele, sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois 
(CARROLL, 2009, p. 14). 

 
Figura 4 – Coelho Branco (baralho de cartas Copag – Alice in Wonderland) 

                                                        
25 Trecho do poema de abertura do livro Aventuras de Alice no País das Maravilhas (CARROLL, 
2009, s.p.). 
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Olho para a manifestação em mim da Alice-em-nós, encantada por encontrar o 

seu Coelho Branco, e reverbera a frase da epígrafe deste capítulo: “sem nem 

pensar de que jeito conseguiria sair depois”. Ao decidir empreender minha 

caminhada pelos caminhos propostos pelo Coelho Branco, não sabia para onde 

ia. Qualquer caminho servia. De certeza, tinha apenas a possibilidade de 

caminhar. E interessava-me muito sentir tudo o que a caminhada, trilhada por 

este caminho oferecido pelo Coelho Branco, tinha para me proporcionar. Foi com 

olhar atento e percebendo meu corpo que fiz este percurso, sem nem pensar em 

como apagaria as marcas produzidas nele (de que jeito conseguiria sair depois?). 

A intensidade do caminho foi tamanha que desejo contar a quem me empresta a 

sua atenção um pouquinho sobre o momento do meu encontro com o Coelho. 

Neste recorte de tempo, o leitor é convidado para passear em uma imagem que 

inventei a partir dos elementos desta minha caminhada. Por onde vamos 

passear? A resposta é: você escolhe! As opções são: uma Unidade de Saúde da 

Família – USF, um Centro de Atenção Psicossocial – Caps, uma unidade de 

emergência hospitalar, uma unidade de terapia intensiva, um consultório de rua, 

um centro obstétrico, uma unidade de tratamento de câncer... Pode ser qualquer 

lugar onde se faça uma prática de assistência à saúde. Assim, após escolher o 

lugar, proponho observar que pessoas estão trabalhando nele e que rotina de 

trabalho elas têm. Em um cenário típico desse lugar, temos profissionais com 

papéis bem definidos: a secretária, que atende aos telefonemas, recebe os 

usuários ou familiares, encaminha cada questão a seu fluxo; a auxiliar em 

enfermagem, que está ali para executar suas funções de cuidado, atestadas por 

seu conselho profissional; o enfermeiro, que recebe os plantões ou atende 

consultas e faz o que lhe é privativo; o nutricionista, o médico, o assistente social, 

e assim por diante. Cada um faz aquilo para o que foi formado. 

Imaginemos agora que esta equipe recebe um novo profissional. Pode ser de 

qualquer profissão. Alguns profissionais vão se aproximar para auxiliar na 

chegada do novo colega, uns por afinidade, outros por empatia e outros por 

responsabilidade (se for da mesma categoria, por exemplo). Apesar disso, 

nenhum terá compromisso formal, a não ser que seja designado pelo gestor, para 

fazer tal recepção. 
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No passeio que estamos fazendo, proponho pensar em como seria esta mesma 

equipe – denominada equipe fixa – recebendo uma outra equipe, composta por 

três ou quatro residentes (também não interessa, neste momento, pensar na 

profissão)? Antes de recebê-los, porém, a equipe participou de conversas sobre 

Residência e, apesar de não saber muito bem do que se trata, estavam abertos 

para esse encontro. Tiveram que tomar algumas decisões, ou receberam notícias 

de decisões já tomadas. Decisões que já interferiram nos papéis desempenhados 

por cada um na equipe. Um deles ou dois, quem sabe, se tornaram preceptores. 

Todos eles, embora muitas vezes não seja declarado formalmente, tornaram-se 

educadores. Por isso, houve, possivelmente, uma formalização de práticas 

pedagógicas já existentes naquele lugar. 

Embora não soubessem o que mudaria no trabalho com a chegada da 

Residência, conversaram sobre esse novo que se abriu no processo de trabalho. 

Um deles trabalhava também em outra instituição, a qual tinha Residência, e 

comentou sobre alguns enunciados referentes a preceptores de que tinha 

conhecimento, por observações feitas nesse outro lugar: a) o modelo profissional 

a ser seguido, a partir da existência de uma série de práticas agenciadas para 

constituir essa figura profissional a ser seguida – produção de imaginário, desejo 

de futuro, o preceptor “como exemplo”; b) a constituição de uma função docente – 

“o tornar-se professor, mestre, tutor, preceptor, orientador, mentor”: 

agenciamentos que se imbricam na construção social dessa posição de saber 

especialista; c) o avaliador de práticas profissionais: residentes têm habilitação 

profissional, mas dependem do preceptor como avalista – “preceptor como aquele 

que certifica a assertividade das condutas” – com a tarefa de “avaliar” e reprovar 

determinadas ações. 

Assim, considero que há uma dupla condição de aprendizado no trabalho, nos 

programas de Residência: a de um profissional residente e a de um profissional 

preceptor. A partir da prática desses enunciados, sem qualquer intencionalidade 

declarada, toda a equipe começa a posicionar-se de maneira diferente. Se o 

preceptor for designado por alguém de fora da equipe, poderá haver uma 

supervalorização daquele membro pelos demais colegas. Se for escolhido pelo 
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grupo, também. Há algo que se insinua e opera na condução de condutas de 

todos e de cada um. 

Aproxima-se o dia em que a equipe de residentes chega. Alguns profissionais da 

equipe fixa estão em férias, porque os programas de Residência iniciam entre 

janeiro e março. A nova equipe chega devagar, não conhece o lugar, não conhece 

as pessoas, são outros territórios. Ao conhecer as pessoas, seguem-se as 

denominações: este é o enfermeiro, esse é o nutricionista, este o médico, aquele 

é o PRECEPTOR, ele é... uma identificação com o preceptor acontece de forma 

imediata por seu vínculo explícito com a Residência. Com os outros profissionais, 

talvez... Embora todos os profissionais participem da formação dos residentes, a 

responsabilidade formal de ser referência para os residentes no desempenho das 

atividades práticas vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em saúde é do 

preceptor (BRASIL, 2013a). Na prática, organizam-se certas operações e técnicas 

instituídas para legitimar, respaldar e fazer funcionar esse lugar. Há um 

posicionamento desse profissional, devido às circunstâncias que o colocam no 

lugar de avaliador, conforme anunciado anteriormente. 

No bom andar das coisas, acomodam-se todos. A equipe passa a ser uma só, 

entre os fixos e os itinerantes. Compartilham cuidados e aprendem mutuamente. 

Se as práticas de ensino-aprendizagem não tinham espaço privilegiado na 

primeira equipe, agora passam a receber seu devido valor. Tudo transcorre, como 

em qualquer equipe, com atravessamentos institucionais e próprios do trabalho, 

constituindo modos de estar ali. 

A qualquer momento, as práticas daquele lugar podem ser reconfiguradas por 

algo que lhes é exterior, pois aquele programa de Residência faz parte de uma 

política nacional de formação de trabalhadores para o SUS. Movimentações da 

CNRMS, que acontecem bem distantes dos lugares onde os programas estão e 

que interferem insidiosamente, capilarmente, no trabalho cotidiano, nos possíveis 
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encontros de aprendizagem que acontecem nos programas, a existência de algo 

como o que Foucault chamou de Governamento26. 

Por um trecho, a toca do coelho seguia na horizontal, como um 
túnel, depois se afundava de repente, tão de repente que Alice 
não teve um segundo para pensar em parar antes de se ver 
despencando num poço muito fundo (CARROLL, 2009, p. 14). 

 

3.1 Encontros de aprendizagem no trabalho  

“Gosta de poesia?”  
“Gosto, bastante... de algumas poesias,” Alice respondeu 
hesitante. “Poderiam me dizer que estrada tomar para sair do 
bosque?” 
“Que posso recitar para ela?” disse Tweedledee (CARROLL, 
2009, p. 207). 

Em Conto de Todas as Cores, o poeta Mário Quintana refere que uma Comissão 

de Doutores é chamada à análise de situação que resultaria em explicação e 

recomendações: 

Conto de todas as cores 
Eu já escrevi um conto azul, vários até. 
Mas este é um conto de todas as cores. 
Sim, porque era uma vez um menino azul, uma 
menina verde, um negrinho dourado e um cachorro 
com todos os tons e entretons do arco-íris. 
Até que, devidamente nomeada pelo Senhor Prefeito, 
apareceu uma Comissão de Doutores – todos eles de 
preto, todos eles de barbas, todos eles de óculos. E, 
por mais que cheirassem e esfregassem os nossos 
quatro amigos, viram que não adiantava nada e 
puseram-se gravemente a discutir se aquilo poderia 
mesmo ser de nascença ou... 
- Mas nós não nascemos – interrompeu o cachorro. – 
Nós fomos inventados! (QUINTANA, 2005, p. 12) 

A Comissão de Doutores (todos de preto, de barbas, de óculos), ao se 

encontrarem com o inusitado, quando nada adiantou fazer, puseram-se a procurar 

por meio do olfato, do tato e dos saberes a origem de algo que lhes pareceu 

estranho, mas, ao mesmo tempo, constituía-se em um dos possíveis 

desdobramentos da tarefa a que foram designados pelo Senhor Prefeito. É 

                                                        
26 Governamento, conforme descrito em Foucault (2008, 2010a, 2010b, 2010c), será tratado 
adiante. 
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possível conectá-la com os encontros de aprendizagem nas Residências em 

Saúde, ora presentes neste trabalho? 

É importante primeiro que se pense na noção de encontro como algo que se 

passa entre (DELEUZE, 2008, p. 151). Não interessa ao encontro a origem, o 

ponto de partida ou de chegada. Interessa o movimento, o entre, “a questão está 

em o que fazemos diante de encontros” (CECCIM, 2010, p. 70). O que se vê nos 

encontros? O que se sente? O que se pensa? Ao fim e ao cabo, interessa saber: 

o que produz um encontro? Quais produções são possíveis aos encontros? 

Ao tratar das práticas cuidadoras em saúde que se organizam nos encontros, 

Ceccim (2010, p. 67) parte da ideia de que o encontro é vivência e experiência do 

outro, passa pela alteridade, é escuta das necessidades. Ao mesmo tempo, 

lembra que essas mesmas práticas podem acontecer com exclusão do encontro, 

quando há orientação pelos diagnósticos científicos e fragmentação do indivíduo. 

Nesse sentido, ao debater sobre o conceito de “trabalhador moral”, Cecílio (2007) 

refere-se a algo que transborda nas relações de cuidado em saúde, diferente do 

que está prescrito pelas profissões, pelo cargo ou pela supervisão, transborda 

aquilo que está na ordem dos encontros. 

Lendo a poesia de Mário Quintana, podemos chegar a três elementos: 1) a 

Comissão de Doutores; 2) o exercício daquilo a que foram designados: “puseram-

se gravemente a discutir se aquilo poderia mesmo ser...” e, por fim; 3) a situação 

que provocou a escuta pedagógica27, ou seja, a possibilidade de interrogação do 

processo de trabalho. Olhando para esses três elementos, sem voltar ao texto, ou 

imaginando que o texto primeiro não estivesse aqui, evocam-se vivências 

cotidianas da RIS/RMS. A escuta e escrita abrem-se para esta experiência de 

uma estudante que observava a RIS/RMS de determinado modo, uma residente 

que a vivenciou de muitos modos, uma preceptora que a aprendeu de outras 

maneiras, uma pesquisadora que a encontra ainda diferente (no trabalho de 

conclusão da Residência, na dissertação de mestrado e nesta tese), e também na 

experiência como coordenadora de um curso de formação de preceptores de 
                                                        
27 O termo escuta pedagógica aparece em Ceccim (2007) e se refere a exercícios de interrogação 
do processo de trabalho em saúde a partir de questões educativas. 
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Residência em Saúde da Família, que ressignificou a RIS/RMS de incontáveis 

modos. 

Kastrup (1999; 2001) fala de uma aprendizagem que acontece quando não se 

reconhece, mas ao contrário, se estranha. A autora coloca como pontos de 

aprofundamento para a aprendizagem inventiva a imprevisibilidade da 

aprendizagem em processo e a problematização (como possibilidade de inventar, 

não apenas responder a problemas). Propõe que não se pense a aprendizagem 

como algo raro e inusitado, mas que faz parte do cotidiano de todos. Por isso, a 

possibilidade de se pensar esta aprendizagem nos encontros de trabalho em 

saúde, de pensar a inventividade que nos passa nestes. Inventividade que se 

produz na diferenciação, quando os signos nos tocam, quando o corpo vibra. 

O devir está na aprendizagem e, por isso, segundo a autora, não há um programa 

ou método possíveis. Seu resultado não é garantido. Entretanto, há uma política 

pedagógica, uma política da invenção (KASTRUP, 2001, p. 220). Aí se encontram 

as Residências em Saúde? 

O mote desta tese passa pelo encontro, o encontro que acontece entre 

profissionais de saúde (residentes e preceptores), ou entre um profissional e um 

usuário, no cenário de trabalho, mediados por regramentos que tratam de 

elementos da cena e que tentam a todo instante dizer sobre como deve ser este 

encontro, o que ele deve produzir (no sentido de um produto final e concreto, se 

possível, que seja visível) e quem compõe ou como devem se conduzir seus 

integrantes. É condução das condutas. 

Neste sentido, os encontros podem ser muito atraentes. Podem desemoldurar o 

olhar. O olhar que desde sempre estava ali e que é provocado a se deslocar. É 

quando um (que já é muitos) encontra-se com outro (que é muitos outros). E 

apresenta-se aí a possibilidade de que cada um veja os muitos outros do outro. 

Nesse lugar, muitos encontros de práticas de preceptoria são possíveis: de 

profissional com profissional – encontros que acontecem no cotidiano de qualquer 

equipe de saúde que esteja aberta a eles; de preceptor com residente – que 

também são encontros de profissional com profissional, mas que estão 
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atravessados pela instituição das Residências, pelo que vai aos poucos se 

curricularizando (se governamentalizando?) com as emissões da Comissão 

Nacional de Residência – Multiprofissional – em Saúde.  

3.2	  Governamentalidade	  e	  encontros	  

“Não acho que joguem limpo”, Alice começou, num tom bastante 
queixoso, “e todos brigam tão horrivelmente que não se consegue 
ouvir a própria voz... e parecem não ter nenhuma regra em 
particular; pelo menos, se têm, ninguém as segue... e depois 
todas as coisas são vivas, e você não faz ideia da confusão que 
isso dá” (CARROLL, 2009, p. 100). 

Por governamentalidade, consideram-se os estudos empreendidos por Michel 

Foucault a partir de 1978, no deslocamento operado no eixo do poder disciplinar, 

passando pelo biopoder para, enfim, chegar à governamentalidade. Esses três 

conceitos são diferentes tecnologias do poder que coexistem nos complexos 

arranjos da sociedade ocidental depois do século XVI (MAIA, 1995). 

Para chegar à governamentalidade, Foucault falou de um poder disciplinar 

materializado na figura do panóptico, onde as relações disciplinares e a ortopedia 

do corpo eram os principais objetivos, ou seja, uma tecnologia que funcionava 

para regular a ação sobre os corpos e seus atos. Tratou também de um biopoder, 

cujo objetivo era o corpo e a vida, mas tomados como pertencentes a uma 

espécie, a um conjunto, a uma multiplicidade conhecida como população, à qual 

se impõe regularidades e leis. Neste sentido, a governamentalidade marca uma 

transição: interessa o governo dos outros, articulado com o governo de si, com 

práticas e exames colocados em funcionamento para que cada um se governe 

(MAIA, 1995). A governamentalidade foi denominada pelo filósofo como o 

“encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas 

de si” (FOUCAULT, 1982, p. 2). 

Foucault (2008a, p. 143 e 144) registra o seu entendimento da palavra 

governamentalidade a partir: 1) do agrupamento composto por instituições, 

procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que possibilitam o 

exercício desse poder, que objetiva alcançar a população, utilizando o saber da 

economia política e como instrumento os dispositivos de segurança; 2) da 

tendência a este poder chamado de governo sobre os outros, que carrega 
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consigo aparelhagem específica para governar e desenvolve uma série de 

saberes; 3) da constatação de o Estado estar se governamentalizando. Na 

questão específica do governamento dos indivíduos, Foucault (2010a) refere que 

é preciso que se conheça a cada indivíduo e a cada conduta para que o 

governamento se exerça. 

No texto “Omnes et singulatim”: uma crítica da razão política – na primeira parte, 

o tema da governamentalização é visto como o desenvolvimento de “técnicas de 

poder voltadas para os indivíduos e destinadas a dirigi-los de maneira contínua e 

permanente” (FOUCAULT, 2010c, p. 357), mostrando traços de um poder pastoral 

que serve a todos e a cada um, ressaltando a importância com que esta temática 

foi tomada no pensamento cristão e nas instituições. Neste sentido, Deus e o rei 

desempenhavam o mesmo papel no cuidado do seu rebanho, que era o povo. A 

associação entre estas duas figuras acontecia naturalmente (FOUCAULT, 2010c). 

Quatro características do poder pastoral integram a arte de governar, que se 

constitui a partir dele: 1) o pastor exerce o poder sobre um rebanho, mais do que 

sobre uma terra; 2) o pastor reúne, guia e conduz seu rebanho; 3) o pastor deve 

assegurar a salvação do seu rebanho; 4) o exercício do poder é um dever. Tudo o 

que o pastor faz, é para o bem do rebanho. Para cumprir essas características, o 

pastor deve conhecer o conjunto do seu rebanho e também o detalhe de cada um 

(FOUCAULT, 2010c). A especificidade característica do poder pastoral consiste na 

relação de obediência entre os indivíduos, ou seja, um que dirige e outro que é 

dirigido. 

A partir da análise sobre o que faz um pastor, em determinadas épocas, foi 

possível dizer se o rei era ou não uma espécie de pastor (FOUCAULT, 2010c). A 

diferença entre eles é que o pastor é responsável sozinho por cuidar, alimentar e 

organizar a reprodução, tratar das pessoas quando doentes, reuni-los etc.. O rei 

divide essas funções com outras pessoas como o padeiro, o profissional de 

saúde, o guarda, o pedagogo etc.. Foucault (2010c, p. 365) refere que, com 

Platão, a ideia de que “os homens que detêm o poder político não são pastores” 

ficou vigente junto com a noção de que a função do político seria assegurar a 

unidade da cidade. 



 57 

Na segunda conferência de “Omnes et singulatim”: uma crítica da razão política, 

Foucault (2010c) tratou de mostrar como este poder pastoral se associou ao seu 

contrário: o Estado. Neste sentido, diz o filósofo (FOUCAULT, 2010c, p. 373) que 

“a doutrina da razão de Estado tentou definir em que os princípios e os métodos 

do governo estatal diferiam, por exemplo, da maneira como Deus governava o 

mundo, o pai, a sua família ou um superior, a sua comunidade”. A razão de 

Estado configura-se, então, como uma arte de governar que funciona como uma 

técnica que se molda a determinadas regras. 

É por isso que o governo só é possível se a força do Estado for conhecida: para 

poder manter-se. Em resumo, a razão de Estado é um governo em concordância 

com a potência do Estado e que objetiva manter e aumentar essa potência 

(FOUCAULT, 2010c). O aumento da potência de Estado, naquela época dependia 

da ação da polícia, que também deveria manter as pessoas felizes. No século 

XVIII, o papel da polícia abrangia velar pela religião, moralidade, saúde e 

segurança pública, pelas provisões, estradas, pontes, calçadas, artes e fábricas, 

pelo comércio, pelos empregados domésticos, edifícios públicos e pobres. O 

objetivo do governo, pela razão de Estado, era qualificar os “elementos 

constitutivos da vida dos indivíduos de tal forma que seu desenvolvimento reforce 

também a potência do Estado” (FOUCAULT, 2010c, p. 383). 

Ao tratar de O Príncipe, de Maquiavel, no curso “Segurança, Território, 

População”, Foucault (2008a) refere que havia uma intenção de deixar assinalada 

a descontinuidade entre o poder do príncipe e outras formas de poder. Chama 

ainda a atenção para as continuidades ascendentes, que se referem à 

capacidade de bem governar a si, à família e a seus domínios, para chegar ao 

governo do Estado; e à continuidade descendente, que podia ser vista quando um 

Estado era bem governado, os pais de família sabiam bem governar os bens e a 

propriedade, bem como os indivíduos se dirigiam como convém. Neste sentido, a 

continuidade ascendente era garantida pelo príncipe e a descendente pela polícia. 

Partindo dessa noção de continuidade, percebe-se que o governamento é de 

muitos, conforme já mencionado: “o pai de família, o superior do convento, o 

pedagogo, o professor em relação à criança ou seu discípulo” (FOUCAULT, 
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2008a, p. 124). Também há o governo do príncipe. A partir dessas figuras que 

governamentam, operam-se três tipos de governo: um governo de si, que é moral, 

o governo da família, que pertence à economia, e o governo do Estado, que 

pertence à política. 

Nas práticas de governamento, o que estaria em questão seria o exercício do 

poder e a manifestação da verdade, isto é, um ritual de manifestação da verdade, 

por procedimentos verbais ou não, sustentado pelo exercício de poder. 

Governamento ou governamentalização, nas palavras de Foucault (2010a, p. 43), 

seriam os “mecanismos ou procedimentos destinados a conduzir os homens, a 

dirigir a conduta dos homens, a conduzir a conduta dos homens”. Neste sentido, 

diversos mecanismos de governamento colocam-se em funcionamento nas leis, 

portarias, diretrizes e projetos pedagógicos de RIS/RMS, operando na 

governamentalização das práticas de preceptoria realizadas nos encontros de 

aprendizagem no trabalho. A pergunta que convocou pensar esta questão foi: 

como essa forma de poder em processo, chamada governamentalização, que age 

de maneira capilar e insidiosa, configura-se na condução e direção do que e como 

aprender na educação pelo trabalho?  

A proposta foi escutar os atores – residentes, preceptores, coordenadores, e 

quem mais estivesse interessado – em conversas nos e sobre os encontros de 

aprendizagem, articulando com os instrumentos gerados pela CNRMS, vista aqui 

como aparelho do Governo, e que opera a governamentalização. A Comissão se 

compõe com os gestores do Ministério da Educação, representação de 

instituições de ensino (gestão da educação), associações de ensino (gestão de 

relações de ensino-aprendizagem), conselhos e sindicatos profissionais (gestão 

da profissão e do trabalho) e gestores federal, estaduais e municipais do sistema 

de saúde (governo/administração pública). Além desses, a representação dos 

residentes e dos coordenadores de Programas de RIS/RMS. A proposição de 

diretrizes de ensino ou mesmo de um currículo participam dos modos de colocar 

na cena elementos do governamento que estarão junto com os signos, presentes 

nos encontros. 
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Um currículo – em si ou por si – não é ruim. O receio é de que seja somente um 

currículo-Assentado (com sua forma e função resolvidas). Esse tipo de currículo, 

conceituado por Corazza (2002, p. 136), implica fixidez, reprodução e reiteração 

daquilo que já está cientificamente consagrado, baseado em evidências. O 

trabalho de pensamento está resolvido, corresponde aos conteúdos a serem 

(re)passados ou (re)construídos. Seguindo a mesma autora e olhando o momento 

em que um currículo único ainda é projeto, haveria uma espécie de currículo-

Vagamundo (com desafios-problema ou problemáticos) ocupando esse lugar. Um 

currículo não é ou pode ser um problema ao pensamento. 

Sob a hegemonia da forma ou sob o currículo-Assentado – em seus interstícios 

ou em sua traição, como turbilhão, com fulcro naquilo que é vibrátil (ou nas 

sensações) – cresce um currículo como grama, que se espalha de diversas 

formas, faz ruptura, que “aprende a desfazer e a desfazer-se, [que] renuncia a si 

próprio, indo embora para outra parte” (CORAZZA, 2002, p. 134). Não acolhido 

como um currículo problemático, o ordenamento do ensino, contendo/retendo 

(represando) o que é vivo é apenas o que vaza, não o objeto dos aprendizados. 

Para um currículo-Vagamundo, o aprender se daria na convocação ao 

pensamento, no contato com o fora ou no estranhamento, encontro com o 

deciframento e as formas de expressão dos signos. Este encontro força, 

constrange e obriga a pensar e inventar problemas, a romper limites (CORAZZA, 

2002, p. 137). 

Ninguém pode/consegue seguir igual no encontro de aprendizagem. Este impede 

de prosseguir sendo o mesmo. Tratando-se de um currículo por aprendizado, 

seria um currículo inimigo da contemplação, potencializador de mais vida. 

Nas Residências em Saúde, coexistem o movimento inventivo, nascente, 

emergente de atores, em escuta problemática e um processo de regulação, 

regulamentação e regramentos em emergência reativa. Na educação em 

Residências, participam o trabalho educativo e também uma curricularização da 

formação no trabalho. Difícil de informar sobre o movimento e o processo. 

Governamentalidade e encontros de aprendizagem soaram uma narrativa 

plausível. Impossível, entretanto, mirar com base em representações e 
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categorias. Fez-se necessário tomar a construção como caminhar pelo País de 

Carroll. A curricularização, uma das táticas do processo de governamentalização, 

requer um currículo-Assentado, desfazendo e resolvendo todos os problemas 

inventados pelo Problemático. Os encontros de aprendizagem requerem um 

currículo-Problemático, agenciam sensibilidade, acumulações e pensamento para 

a “potência interrogativa e problematizadora dos signos”, sacrificando a “facilidade 

das recognições”. 

Um Currículo-Assentado e um Currículo-Vagamundo ou Currículo Problemático 

não existem únicos ou vitoriosos um sobre o outro em cada dada proposta 

didático-pedagógica. Entretanto, podem sinalizar a intenção dos propositores de 

regramentos, regulamentos, regulação e monitoramento. O que querem os 

propositores? 

A partir do exposto, alguns elementos refinaram o modo de pensar a temática das 

Residências em Saúde: a produção dos encontros de aprendizagem, os signos e 

a vibratilidade dos corpos, bem como a inserção capilar e radicular dos 

regramentos da política nacional, a proposição de currículo único, o 

aparelhamento do Estado, entre outros componentes de uma 

governamentalização em processo. 



4 Interrogantes produzindo a pesquisa: Que não tenha pé nem cabeça28  

Ou o poço era muito fundo, ou ela caía muito devagar, porque 
enquanto caía teve tempo de sobra para olhar à sua volta e 
imaginar o que iria acontecer em seguida (CARROLL, 2009, p. 
14). 

Caindo, caindo, caindo. A queda não terminaria nunca? 
(CARROLL, 2009, p. 15). 

 
Figura 5 – Coelho Branco de olhos cor-de-rosa (CARROLL, 2009, p. 129) 

                                                        
28 Trecho do poema de abertura do livro Aventuras de Alice no País das Maravilhas (CARROLL, 
2009, s.p.). 
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A Alice-em-nós caía em um buraco que parecia não ter fim, assim estava eu. A 

velocidade de queda era, ao mesmo tempo, rápida e devagar. Rápida para não 

perder o Coelho Branco de vista, aproveitando as interrogações que ele ia ensi-g-

nando, emissão de signos que iam me tocando e fazendo pensar. Devagar, 

também, para poder apreciar cada cantinho que percorri, para observar o que 

estava ali. O devagar produzia, por vezes, a sensação de não sair do lugar. O 

buraco da queda já era um caminho. Já se mostrava como um recorte possível 

para este estudo. 

Assim, a queda foi produzindo alguns interrogantes e o Coelho emitindo pistas 

sobre o caminho a ser percorrido. A possibilidade de problematizar, nesta tese, a 

produção de “encontros de aprendizagem” (em atividades, com coisas, pessoas, 

fatos, signos etc.) nas RIS/RMS, atravessados pelas emissões da política 

nacional de Residências, olhadas a partir do processo de governamentalização, 

foram mostrando-se como preciosidades a serem exploradas. Assim, constituíram 

os elementos que circundaram esse problema, a necessidade de olhar para a 

instituição de práticas de educação pelo trabalho, os modos como elas 

aconteciam, as relações de parceria e cooperação no trabalho, que pudessem 

provocar encontros de aprendizagem entre os trabalhadores e também a 

existência de uma certa função preceptoria, que não fixassem uma tomada de 

posição docente, e que circulassem nessas práticas de cooperação no trabalho. 

Essa relação de cooperação parecia servir para reconfigurar o próprio trabalho do 

profissional de saúde, e não necessariamente o trabalho do outro, na medida em 

que se propunha a cooperar com o outro, constituindo uma relação bidirecional.  

Sem saber previamente o caminho que seria proposto pelo Coelho-Branco, a 

necessidade de colocar em análise essas práticas de educação pelo trabalho 

mostrava-se como problema ao pensamento de pesquisa. Práticas essas 

entendidas como recheadas de signos e ensi-g-namentos e, também, ordenadas 

por um papel institucional que se exerce de modo fixo, a partir da certificação e 

dos processos avaliativos que atestam competência ao profissional formado.  

Pensar o trabalho em saúde e as instituições de saúde como práticas e lugares 

onde o ensino sobre os modos de cuidar do outro acontece, fez considerar que 



 63 

esses territórios estavam habitados por estratégias de acompanhamento dos 

atores em cena, dos que compartilhavam a função preceptoria, essa função de 

ensi-g-namento no trabalho. Foi, então, pensar na possibilidade de auxílio e 

cooperação mútua entre profissionais que cuidam e aprendem juntos novos 

modos de cuidar.  

Não foi possível deixar de considerar que algumas estratégias de 

“acompanhamento” nas práticas que ensinam podem também reconfigurar modos 

de acontecer este processo de ensino-aprendizagem no trabalho. Sabia, 

previamente, que existiam diferenças nos locais onde acontecem as práticas de 

residentes. O acompanhamento institucional, em seu papel pré-fixado, acontecia 

(e acontece) de modo formal, estruturado e registrado, mais especificamente na 

expressão de uma nota para o residente (ou de uma aprovação, ou de diversos 

jeitos de dizer que o aprendizado acontece – ou não – naquele lugar). 

A participação de diversos signos nas cenas de aprendizagem podiam (e podem) 

tocar com diferentes intensidades a cada um que ali está. Como já dito, o que se 

aprende a partir das afecções produzidas pelos signos não é passível de 

generalização e era por este motivo que não fazia sentido pensar em igualdade 

nos campos de aprendizagem da Residência, ou de qualquer outra forma de 

expressão de uma curricularização. Foi intenção desta pesquisa organizar alguns 

desses signos que constituíam possibilidades de visibilizar o cuidado e provocar 

aprendizados. Foi tomar esses signos, a partir das conversas que tive com 

pessoas que vivenciam as Residências em Saúde, buscando os modos como são 

capazes de ensi-g-nar. Quando os signos provocam o pensamento, pode-se dizer 

que o ensi-g-namento não é intencional, embora, muitas vezes, ele aconteça para 

os que forem tocados.  

Constituíam elementos ao pensamento de pesquisa, a compreensão de que 

alguns componentes das cenas de aprendizagem eram oriundos da temática 

processo de trabalho. Outros pareciam advir da temática processo pedagógico. 

Interessou saber o que atravessa essas cenas, que desafia o trabalho e as 

pedagogias e que compõe os signos da aprendizagem no trabalho em saúde. 
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Ainda, a compreensão de uma manifestação do desejo de construção de currículo 

único para as Residências ou mesmo das chamadas condições mínimas dos 

serviços, parecia apontar para uma captura dos inúmeros registros “formais” da 

aprendizagem. Assim, fez sentido questionar se um currículo permitiria abertura 

para os encontros de aprendizagem. De outro modo, interrogar se esses 

encontros, em que estão presentes as aprendizagens pelos signos, pelos cheiros, 

pelos gostos e pelos sentidos do trabalho em saúde, são da ordem do 

curricularizável.  

Dos encontros de aprendizagem no trabalho, emergiram questões: que signos 

conformam o objeto de aprendizado nos programas de Residência em Saúde? 

Qual o objetivo deste aprendizado? Ainda, quais as decifrações possíveis desses 

signos? Dos regramentos a serviço dos processos de governamentalização, 

questões como: há necessidade de padronizar o ensino nas Residências? Quais 

os limites de uma formação curricularizada? De que modo essa 

governamentalização se ocupa em potencializar os ensi-g-namentos? 

As questões aqui descritas formaram o interesse inédito desta pesquisa, mas 

também eram perguntas circunscritas a uma agenda política, a uma agenda que 

era pública e que interessava aos pesquisadores e aos participantes dos 

itinerários formativos da Residência. 

O objetivo deste estudo foi contar sobre os encontros de aprendizagem no 

trabalho e como eles se relacionam com as práticas de governamento que 

emergem das normativas sobre as Residências em Saúde, expressando modos 

de um País das Maravilhas. Conforme o exposto, pode-se considerar que a 

governamentalidade – constituída pela ritualística “escolar” proposta, normativas 

extemporâneas ao “local” e ordenamento das aprendizagens em um programa de 

ensino – e os encontros de aprendizagem no trabalho – constituídos por signos – 

continham algumas das preciosidades encontradas na concepção do estudo e 

que foram colocadas em operação no tramado do material empírico. 



5	  Organização	  da	  pesquisa:	  Deslizando	  em	  doce	  vagar29	  
Preciso me sentir confortável. Não é possível usar uma roupa 
desconfortável, um sapato apertado, uma calça molhada, estar com 
frio... O corpo de quem pesquisa é o corpo da pesquisa, e é preciso 
sentir tudo o que há nela! (trecho das anotações durante a pesquisa, 
13/11/2012). 

 
Figura 6 – Alice (baralho de cartas Copag – Alice in Wonderland) 

                                                        
29 “Juntos naquela tarde dourada, deslizávamos em doce vagar” é o início do poema de abertura do 
livro As Aventuras de Alice no País das Maravilhas (CARROLL, 2009, s.p.). 
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O modo de fazer esta pesquisa foi reconfigurado após a banca de qualificação do 

projeto de tese. O projeto previa a realização de duas rodas de conversa com 

residentes de segundo ano e que aconteceriam durante o segundo e último dias do 

X Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, ocorrido em novembro de 2012, na 

cidade de Porto Alegre. Os residentes de segundo ano seriam convidados, no 

primeiro dia do congresso e, no intervalo entre as rodas, a pesquisadora trabalharia 

nas informações. Na banca de qualificação, a proposta de fazer o campo do estudo 

durante esse congresso de magnitude nacional foi apontada como uma excelente 

oportunidade, mas também de muito risco, especialmente pela dificuldade em 

manter a adesão dos participantes, uma vez que as duas rodas previam a 

participação das mesmas pessoas. Além disso, por ser um congresso de tamanha 

importância para a área da saúde coletiva, com uma extensa programação, o estudo 

poderia ficar prejudicado pela preferência das pessoas por estarem em outros 

lugares30.  

A proposta de tese também previa que o método empregado fosse a Cartografia, a 

qual se mostrou de difícil acesso para mim. Em minhas reflexões sobre como daria 

vida a este texto, encontrei-me com a Alice de Carroll. A beleza da história, o modo 

instigante de provocar saídas de si, o paradoxo convivendo e se alimentando. A 

genialidade e o devir dos residentes no País das Maravilhas foram desenhando a 

possibilidade de concretizar no papel tudo o que é possível contar do que vivi no 

processo da pesquisa. 

Assim, partindo das sugestões dos examinadores, a ideia de ter duas rodas como 

forma de encontrar com as informações foi deixada para trás. Em substituição a 

isso, e tomada pelo encantamento da história de Carroll, acabei fazendo um 

percurso mais livre, seguindo as pistas que ia encontrando pelo caminho, pistas 

                                                        
30 Conforme apresentado no capítulo O mundo real de Alice, as áreas que mais estudaram a temática 
das Residências em Saúde nos programas de mestrado e doutorado foram a Saúde Pública/Saúde 
Coletiva. A Abrasco é uma associação que congrega os interesses dos diferentes cursos de pós-
graduação reunindo, desde 1979, instituições, técnicos, profissionais, alunos e professores da área 
da Saúde Pública/Saúde Coletiva, fato que justificou a escolha do congresso dessa associação como 
forma de encontrar pessoas que se interessassem em conversar sobre as Residências em Saúde. A 
interação saúde-educação é frequente na Saúde Coletiva. 
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essas que foram me tocando, fazendo percorrer o caminho proposto pelo Coelho 

Branco. 

5.1	  Modos	  de	  andar	  pela	  pesquisa	  

Havia portas ao redor do salão inteiro, mas estavam todas trancadas; 
depois de percorrer todo um lado e voltar pelo outro, experimentando 
cada porta, caminhou desolada até o meio, pensando como haveria 
de sair dali (CARROL, 2009, p. 17). 

A multiplicidade de modos de pesquisar nos estudos qualitativos apresenta ao 

pesquisador diversas possibilidades de montagem ou desmontagem do assunto a 

ser pesquisado. As diversas técnicas já produzidas por outros pesquisadores 

indicam caminhos possíveis. Ao olhar para cada uma delas e aproximá-las do 

assunto da pesquisa, é possível perceber potencialidades em cada uma, mas 

também algumas dificuldades ou aspectos que não servem para o contexto de 

determinada pesquisa. 

Neste sentido, apresento abaixo um apanhado teórico sobre grupo focal, grupo de 

discussão, rodas de conversa e conversa, para, enfim, poder costurar o que 

aconteceu neste estudo, isto é, muitas conversas com pitadas das demais práticas 

de pesquisa. 

O grupo focal é uma metodologia de conversação que não se limita à interação entre 

as pessoas, mas à interação do grupo (DAL’IGNA, 2012). A questão é estruturada 

pelo pesquisador, a partir de tópicos específicos e que direcionam a discussão. Nele 

se escolhe intencionalmente as pessoas que comporão o debate ou se pode 

consultar informantes-chave para auxiliar na seleção. Não é necessário que os 

participantes se conheçam previamente – grupo preexistente, mas é recomendável. 

É uma técnica bastante usada em metodologias de pesquisas sociais, 

especialmente as de cunho avaliativo e de marketing. O uso na área da saúde 

geralmente é combinado com outras técnicas de pesquisa e se destina, em grande 

parte, para avaliar a implantação de programas. O moderador do grupo deve ter 

conhecimento substancial sobre o tema tratado (TRAD, 2009). Backes et al (2011, p. 

439) referem que a técnica de grupo focal não pode ser utilizada como única 

ferramenta da pesquisa, pois ela não é capaz de “condicionar ou influenciar o 

delineamento dos objetos e objetivos”. Em geral, são realizados dois encontros do 



 68 

mesmo grupo, que deve contar com seis a oito pessoas, para discutir cada tópico 

elaborado pelos pesquisadores. A duração aproximada é de 2 horas (BACKES et al, 

2011). 

O grupo de discussão não é uma técnica, e sim uma prática de pesquisa, segundo 

Meinerz (2011). Esta compreensão deve-se ao fato de que sua análise baseia-se na 

interação, nos discursos e nas questões coletivas que estão para além das opiniões 

(WELLER, 2006). O grupo de discussão se concentra na relação entre as falas dos 

participantes, na interação entre as pessoas; estrutura-se pelos emergentes, porém 

não objetiva chegar ao emergente inesperado, embora ele possa acontecer. Os 

emergentes, de certa forma, enfatizam os posicionamentos dos participantes; a 

direção da atividade é feita pelo grupo, a partir de uma pergunta que é do 

pesquisador. Segundo Weller (2006, p. 249), o moderador não deve apresentar aos 

participantes o seu tópico-guia, para que não fiquem com a “impressão de que se 

trata de um questionário com questões a serem respondidas, com base em um 

esquema perguntas-respostas estruturado previamente”, o qual, do mesmo modo, 

não deve ser seguido à risca. O grupo de discussão permite a compreensão dos 

sujeitos “a partir dos discursos sociais produzidos coletivamente” (MEINERZ, 2011, 

p. 486). Os grupos de discussão são práticas inseridas na chamada Escola de 

Qualitativismo de Madrid. Esta prática tem sido incrementada com aportes teóricos 

de Pierre Bourdieu (CALLEJO, 1998) e “situa-se na área de encontro entre a 

perspectiva estrutural e a perspectiva dialética de investigação social”  (MEINERZ, 

2011, p. 493). O grupo não interessa à pesquisa como grupo em si, mas sim em seu 

agrupamento “arranjado”, constituído com tempo, objetivos e espaço delimitados. 

Ele se reúne apenas uma vez, com duração aproximada de uma hora e meia. O 

número ideal varia entre sete e dez participantes, que não devem conhecer-se entre 

si, nem ao moderador. O pesquisador não deve emitir opinião, apenas observar e 

confirmar o que o grupo debateu. O registro do grupo é uma gravação a ser 

analisada juntamente com os comportamentos observados nos participantes 

(MEINERZ, 2011).  

As rodas de conversa são realizadas geralmente com pessoas que já se conhecem 

e que estão reunidas em torno de uma mesma questão, isto é, podem ter uma 

relação afetiva e se reconhecerem ou não, mas que tenham uma temática em 
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comum. A questão é feita aos participantes de modo mais aberto; a direção se dá 

pela questão de pesquisa e também pelo grupo. Os recortes do tema são feitos 

pelos participantes. O enfoque se dá a partir dos círculos que cada participante 

compõe e o que deles trazem para a composição da roda. As rodas de conversa são 

utilizadas como uma técnica de coleta dos estudos de História Oral, realizadas 

especialmente com grupos de movimentos sociais e se propõem à participação e 

reflexão dos sujeitos (PETIT, 2012). 

A conversa, segundo Maturana (1988), é resultado do entrelaçamento da linguagem 

com a emoção (ou do “linguagear” – conforme cunhado pelo autor – com o 

emocionar) e é no conversar que se constitui o humano, ou seja, somos sujeitos a 

partir das redes de conversações em que nos encontramos. De acordo com este 

autor, a origem etimológica da palavra conversar vem do latim, onde cum quer dizer 

“com” e versare significa “dar voltas”. Assim, vem significar “dar voltas com o outro” 

(MATURANA, 1988, f. 3). Ainda, Maturana (1988) refere que as culturas são redes 

de conversações em que estamos inseridos, onde aprendemos modos de ser e de 

sentir.  

Tomando as Residências em Saúde como um modo cultural de formação de 

profissionais, é possível encontrar a constituição de sujeitos – os profissionais de 

saúde – nas redes de conversação do mundo do trabalho, dos aparatos 

pedagógicos, das disputas sobre concepções de saúde e jeitos de cuidar do outro e 

de si. A emoção e o emocionar-se produzido em uma rede de conversação afetará 

outra e outra sucessivamente (MATURANA, 1988). Embora reconheça que as bases 

filosóficas de Maturana estejam assentadas em solo epistemológico diferente do que 

faço uso, opto por utilizá-lo aqui para dizer que ele também me ajuda a pensar sobre 

as conversas que tive, especialmente no que se refere ao sentimento de que as 

pessoas com quem conversei me convidaram para dar voltas com elas.  

Ainda, Ratto (2012, p. 4335), colocando em questão “o valor formativo das práticas 

de conversação”, expõe as diferenças que vão sendo assumidas para que a 

conversa se transforme em produção de “formas agradáveis de sociabilidade e 

felicidade”, transbordada pelos sentidos de uma narrativa, para uma “ciência da 

comunicação”, onde estão cada vez mais associadas às práticas de conversa, o 

conhecimento e a informação, já recortados e explicados. As práticas de conversa 
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também pressupõem relações e encontros que, segundo Teixeira (2005), são 

princípios de uma existência afetiva. Os signos presentes no encontro no trabalho 

fazem emergir as aprendizagens e colocam em relação as redes de conversação de 

onde provém cada participante deste encontro31. Teixeira (2005) aponta ainda para 

encontros fundamentais, os quais possibilitam a emergência da aprendizagem e do 

afeto a partir do trabalho como processo coletivo e operado em rede. 

Partindo do que está relatado, a ideia de conversas com pessoas que experienciam 

(no sentido de Larrosa, 2002) as Residências em Saúde, instigada pela banca de 

qualificação do projeto de tese, funcionou nesta pesquisa como um modo de reviver 

sentimentos em relação à Residência, tanto os meus quanto os dos participantes. 

Foi buscar memórias, experiências de fatos vividos e reposicionados pelos que 

conversavam.  

Foi, também, olhar para essas conversas como produtoras do cotidiano de 

aprendizagem nas Residências. Aprendizagens que se dão a partir de coisas desde 

sempre ali e que se abrem para a visibilidade no encontro. Não é o saber que faz 

ver, mas o encontro e as emoções produzidas, o ensi-g-nar do encontro que faz 

aprender, que faz ver. 

5.2	  Preparando-‐me	  para	  entrar	  no	  País	  das	  Maravilhas	  e	  dar	  voltas	  com	  os	  outros	  

De repente topou com uma mesinha de três pernas, feita de vidro 
maciço; sobre ela não havia nada, a não ser uma minúscula chave de 
ouro, e a primeira ideia de Alice foi que devia pertencer a uma das 
portas do salão; mas, que pena! Ou as fechaduras eram grandes 
demais, ou a chave era pequena demais, de qualquer maneira não 
abria nenhuma delas (CARROLL, 2009, p.17). 

Embora o percurso do estudo fosse um tanto livre, algumas definições foram 

necessárias para que a chegada ao campo fosse aproveitada em sua profundidade 

e extensão. Em conversa com o orientador, colocamos a semana de produção das 

informações em análise e definimos o que seria feito: 

- Segunda-feira, 12 de novembro de 2012, I Encontro Gaúcho de Residências: 

momento para desterritorializar, qualificar a atenção de pesquisa, despertá-la. 

                                                        
31 “Aprender diz respeito essencialmente aos signos” (DELEUZE, 2010, p.4). 
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- Terça e quarta-feira, 13 e 14 de novembro de 2012, II Encontro Nacional de 

Residências em Saúde: participar do encontro, escolhendo pessoas para 

conversar. A escolha das pessoas se daria seguindo suas manifestações 

públicas, podendo ser residente, preceptor ou qualquer outro, mas que tivessem 

na fala algum tema problematizador ou que estivesse falando de aspectos dos 

encontros de aprendizagem no trabalho ou sobre o processo de 

governamentalização. A essas pessoas seria feito o convite para conversas 

assistemáticas (a partir de uma ideia de corpo vivo que interage e que se 

conecta) sobre os pontos da sua fala ou, se fosse interessante para o estudo, 

elas seriam convidadas para o grupo-conversa. 

- Sexta-feira, 16 de novembro de 2012: proposta de grupo-conversa, para o qual 

foram convidadas 20 pessoas para participarem e também 2 pessoas que fariam 

os registros e auxiliariam na observação da conversa em grupo. Também 

constituiria fonte das informações a conversa posterior com essas duas pessoas 

que registrariam o encontro. 
No entanto, na segunda rodada, deu com uma cortina baixa que não 
havia notado antes; atrás dela havia uma portinha de uns quarenta 
centímetro de altura: experimentou a chave de ouro, que, para sua 
alegria, serviu! (CARROLL, 2009, p. 17). 

 

 
Figura 7 – Convite para o grupo 
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A cada experiência de pesquisa, meu corpo vivenciava “estados”, tais como o 

relatado na epígrafe deste capítulo. Fui registrando em pedacinhos de papéis, 

guardanapos, caderno, notas eletrônicas, enfim, fui fazendo anotações sobre 

percepções que tinha de mim e do processo de pesquisa, material a ser 

apresentado conforme pertinência. 

Depois do Congresso, comecei a explorar comunidades nas redes sociais que 

estivessem vinculadas à Residência, comunidades de residentes, de preceptores, de 

programas de Residência, de associações etc.. Descobri que as redes sociais são 

grandes aliadas daqueles que se aventuram nas metodologias abertas de pesquisas 

nos dias de hoje. Nelas, as manifestações são livres, criativas, inventivas e 

espontâneas. Falando o que, quando e como querem, outras possibilidades de 

constituição para pesquisas acontecem. A circulação por essas comunidades, e 

também a observação das manifestações de “amigos32 ” sobre as Residências 

proporcionou novos caminhos, ou seja, foi um Coelho Branco que me ajudou a 

pensar novas coisas. Ressalto que o uso que fiz do que vi nas redes sociais serviu 

apenas para problematizar questões que me fizeram pensar acerca da temática das 

Residências em Saúde. Não faço uso das postagens feitas, pois essas não estavam 

na práticas de coleta das informações previstas para este estudo. 

Ainda, para potencializar a questão da governamentalização, foram utilizados 

documentos oficiais, conforme a proposta original do projeto de tese. 

5.3	  Ética	  nesta	  pesquisa	  

A ética deste estudo esteve embasada em uma ética com os sujeitos que dele 

participaram e, para além das éticas dos Comitês (termos de consentimento, 

plataforma de submissão, dentre outros procedimentos formais), respeitou uma ética 

do encontro, uma ética das interações, respeitou todos os aspectos que informam 

critérios éticos de pesquisa, mas não “antecedentes”, sim “em ato” e nos seus 

desdobramentos consentidos. 

 

                                                        
32 “Amigos” é o nome dado aos contatos nas redes sociais.  
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Esta ética parte dos seguintes princípios: 

- O que é dito não é o que é o sujeito que fala;  

- O que é dito não é o que o sujeito pensa; 

- O que é dito não é o que, de fato, o sujeito disse; 

- Entender a “ordem do discurso”, aceitar a “ordem das afecções”. 

Esta ética de que falo toma o sujeito e sua fala como disparadores de pensamento. 

Seu uso, portanto, não é para justificar ideias que eu tinha a priori. Disparar o 

pensamento é tomar o que eu ouvi (e ouvi novamente, por muitas vezes, ao retomar 

as gravações) e perceber o que isso provocava em mim, na potência que isso tinha 

para formular pensamento. E esta formulação partia do que eu sou e do que tinha 

construído em mim.  

Então, já não era o que ele disse, nem o que eu ouvi, nem o que foi transcrito e lido. 

Foi tudo isso no meu encontro com as pessoas, com os meus pensamentos e 

sentimentos. 

5.4	  Modo	  de	  escolha	  dos	  participantes	  

E, após alguns minutos, pareceu muito natural a Alice ver-se 
conversando intimamente com eles, como se os tivesse conhecido a 
vida toda (CARROLL, 2009, p. 33). 

Os participantes foram escolhidos a partir de suas manifestações públicas, as quais 

chamassem a atenção por sinalizarem algo vinculado à aprendizagem ou que 

conectassem com coisas que já vinham sendo tratadas em âmbito nacional acerca 

da temática das Residências e que apresentassem novos modos de pensar essas 

questões. 

Dentre essas pessoas, 06 eram do sexo masculino e 08 do sexo feminino. Com 

relação ao segmento, 06 eram residentes no momento das conversas, 03, tutores ou 

preceptores, 02, coordenadores de programa e 03 foram classificados como gestor 

(ex-integrante da CNRMS, funcionário de programa de Residência e gestor do SUS).  

Com relação à profissão dos participantes, 04 eram enfermeiros, 04, médicos, 02, 

educadores físicos, 01, cirurgião dentista, 01, farmacêutico, 01, psicólogo e 01, cuja 
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formação não era das profissões consideradas formalmente como sendo da área da 

saúde, a sociologia. 

Com relação às áreas de formação dos programas de Residência aos quais os 

participantes estavam vinculados ou nos quais fizeram a sua formação, temos a 

seguinte distribuição: oncologia, pediatria, saúde coletiva, saúde da família, saúde 

da mulher e saúde mental. 

Com relação ao ano de ingresso dos participantes nos programas de Residência 

(nos quais se formaram ou que estavam vinculados no momento da conversa), 

temos desde 01 ano até 34 anos. Essa amplitude de tempo demonstra a 

permanência e a atualidade do reconhecimento e aposta dos participantes na 

formação pelo trabalho, modalidade Residências em Saúde. Esse fato também foi 

percebido durante as conversas. Inclusive, finalizo uma das conversas dizendo ao 

participante que percebia seu envolvimento com a residência ao ver seu olho brilhar 

enquanto falava sobre as vivências em seu programa. 

Com relação à distribuição dos participantes por local onde se vincularam a 

programas de Residência, temos uma maioria (08 participantes) do Rio Grande do 

Sul, embora dois estivessem, no momento da conversa, no Distrito Federal e em 

Santa Catarina e, portanto, vinculados nesses lugares. Também participaram 

pessoas do Rio de Janeiro, de Pernambuco e do Ceará. O fato de ter aproveitado 

um evento de magnitude nacional, que foi realizado em Porto Alegre, facilitou o 

encontro com atores de diferentes lugares. Foram “representadas” 06 unidades da 

federação. 

Abaixo, o quadro com informações gerais sobre os participantes, bem como o modo 

como cada um deles despertou em Alice a inspiração de pesquisa, isto é, seus 

modos de ser Coelho Branco. 
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Quadro 1 – Identificação dos participantes das conversas sobre encontros de 
aprendizagem nas Residências em Saúde, Porto Alegre, 2012 

No Nome Segmento atual e pregressos Profissão Ingresso na 
Residência 

1 Lebre de Março residente enfermagem 2012 
2 Caxinguelê  residente odontologia 2012 
3 Pomba residente enfermagem 2012 
4 Dodô residente, preceptor, coordenador medicina 1988 
5 Jardineiro residente, gestor medicina 1978 
6 Duquesa residente, gestor medicina 1987 
7 Lacaio-Sapo tutor enfermagem 1985 
8 Lacaio-Peixe residente, coordenador enfermagem 1986 
9 Chapeleiro 

Maluco 
residente psicologia 2012 

10 Cozinheira residente farmácia 2012 
11 Gato de Cheshire gestor sociologia 2009 
12 Lagarta Azul preceptor, tutor educação 

física 
2000 

13 Tartaruga Falsa residente, preceptor educação 
física 

2005 

14 Grifo residente medicina 2012 

Participante 1 – Lebre de Março 

“a Lebre de Março vai ser interessantíssima, e talvez, como estamos 
em maio, não esteja freneticamente louca... pelo menos não tão louca 
quanto em março” (CARROLL, 2009, p. 78). 

A Lebre de Março foi escolhida por ter referido que acontece uma centralização das 

Residências nas capitais e em grandes cidades do país e que reconhecia que era o 

único programa do interior do estado do Rio Grande do Sul que estava presente no 

evento. Questionava ainda sobre estratégias de divulgação das informações entre 

os segmentos e os incentivos aos profissionais preceptores e tutores para 

participarem de discussões sobre a política de formação em Residências. Essa fala 

foi pública durante o I Encontro Gaúcho de Residências. 
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Figura 8 – Chá Maluco (CARROLL, 2009, p. 81) 

Participante 2 – Caxinguelê 

Em frente à casa havia uma mesa posta sob uma árvore, e a Lebre 
de Março e o Chapeleiro estavam tomando chá; entre eles estava 
sentado um Caxinguelê, que dormia a sono alto, e os dois o usavam 
como almofada, descansando os cotovelos sobre ele e conversando 
por sobre sua cabeça (CARROLL, 2009, p. 80). 

O Caxinguelê não foi escolhido por mim para conversar. Ele é quem me convidou 

para discutir sobre a formação de preceptores em um intervalo de reuniões de 

grupos, onde eu havia me apresentado como coordenadora de um curso de 

formação de preceptores, lugar que ocupava na época do “campo”. A fala que 

despertou interesse foi, então, privada, durante o I Encontro Gaúcho de 

Residências. 

Dois residentes conversavam no intervalo das discussões: 
Caxinguelê: Sim, é ela! 
R: É ela que tá... 
Caxinguelê: Deixa eu perguntar... oi! Me fala um pouco sobre 
este curso de formação de preceptores. 
D: ... a ideia principal é discutir os temas da Saúde da Família a 
partir da Educação pelo Trabalho. 
Caxinguelê: É isso! O que norteia, organiza é a Educação pelo 
Trabalho. Mas o que tu estás fazendo? Preciso conversar mais 
contigo! 
Caxinguelê me abordou como eu estava abordando as 
pessoas que convidei para conversar sobre os encontros de 
aprendizagem nas Residências. Ele me escolheu para 
conversar. (Trecho das anotações durante a pesquisa, 
12/11/2012). 
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Participante 3 – Pomba 

“Tentei as raízes das árvores, tentei as ribanceiras e tentei as cercas 
vivas”, continuou a pomba, sem lhe prestar atenção; mas essas 
cobras! Não há como agradá-las!” [...] Como se não fosse o bastante 
ter de chocar os ovos”, disse a pomba, “tenho de ficar de sentinela, 
vigiando as cobras noite e dia! Ora, faz três semanas que não prego 
o olho!” (CARROLL, 2009, p. 63). 

A Pomba foi escolhida durante uma oficina pré-congresso da Abrasco, a qual 

discutia a interface entre cuidado e educação na área da saúde. Sua manifestação 

pública referia-se ao método da oficina e sua inquietação por perceber que o que 

estava sendo aprofundado ali estava muito distante das discussões que aconteciam 

no seu programa de Residência, dos modos como as práticas pedagógicas de seu 

programa aconteciam, embora reconhecesse que só estava naquele espaço por ser 

residente de um programa. 

Participante 4 – Dodô 

“O que eu ia dizer”, disse o Dodô num tom ofendido, “é que a melhor 
coisa para nos secar seria uma corrida em comitê”. [...] “Ora”, disse o 
Dodô, “a melhor maneira de explicar é fazer” (CARROLL, 2009, p. 
35). 

O Dodô é uma figura que milita na temática das Residências há algum tempo. Sua 

intervenção foi pública no II Encontro Nacional de Residências, realizando um 

resgate histórico e fazendo uma análise de conjuntura política relacionada ao 

momento em que a portaria 45/2007 (BRASIL, 2007) foi substituída pela portaria 

1.077/2009 (BRASIL, 2009), da desarticulação do movimento social e do 

desaprender a fazer análise de conjuntura, da necessidade de respeito às instâncias 

decisórias e do movimento fazendo parte destas instâncias.  
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Figura 9 – Corrida em comitê (CARROLL, 2009, p. 37) 

Participante 5 – Jardineiro 

Uma grande roseira crescia junto à entrada do jardim; suas flores 
eram brancas, mas três jardineiros estavam à sua volta, pintando-as 
de vermelho. Alice achou aquilo curiosíssimo e se aproximou para 
observá-los (CARROLL, 2009, p. 92). 

O Jardineiro foi escolhido por ter participado em algum momento da sua trajetória 

profissional como integrante da Comissão Nacional de Residência – Multiprofissional 

– em Saúde e, portanto, foi formulador de política para a educação pelo trabalho, na 

modalidade de Residências em Saúde. Também, em suas falas públicas, 

apresentava questões sobre movimentações da CNRMS, no sentido de desenvolver 

políticas para regulamentação das aprendizagens nas Residências. 

Participante 6 - Duquesa 

A porta dava diretamente para uma cozinha ampla, esfumaçada de 
ponta a ponta: a Duquesa estava sentada no meio, num tamborete de 
três pés, ninando um bebê; a cozinheira estava debruçada sobre o 
fogo, mexendo um caldeirão enorme que parecia cheio de sopa 
(CARROLL, 2009, p. 70). 

A Duquesa, sentada na plenária do II Encontro Nacional de Residências, ao terminar 

a fala de Ricardo Ceccim sobre a agenda política das Residências, questionou a 

pessoa que estava sentada atrás de mim: “O que é isso que eles estão chamando 

de Residência Multiprofissional? O que querem dizer com multiprofissional? Quer 

dizer um profissional que vai fazer de tudo?”. 
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Figura 10 – Gato de Cheshire, Cozinheira,  Duquesa e Bebê (CARROLL, 2009, p. 71) 

Participantes 7 e 8 – Lacaio-Sapo e Lacaio-Peixe 

O Lacaio-Peixe começou por tirar de debaixo do braço uma grande 
carta, quase do tamanho dele, que entregou para o outro, dizendo 
com solenidade: “Para a Duquesa. Um convite da Rainha para jogar 
croqué.” O Lacaio-Sapo repetiu, com igual solenidade, só trocando 
um pouquinho a ordem das palavras: “Da Rainha. Um convite à 
Duquesa para jogar croqué.” Depois ambos fizeram uma profunda 
mesura, e os cachos dos dois se embaraçaram (CARROLL, 2009, p. 
67 e 68). 

O Lacaio-Sapo foi escolhido por ser uma figura que esteve presente em outros 

seminários de Residência, inclusive um seminário sobre formação de preceptores de 

que participei, em 2009. É alguém que milita no movimento das Residências há 

bastante tempo. Tem uma construção de participação no movimento de preceptores, 

fato pouco observado, conforme falou publicamente a Lebre de Março. O Lacaio-

Peixe estava junto no momento do convite e por também ser uma pessoa bastante 

conhecida no movimento das Residências, considerei interessante conversar com os 

dois participantes ao mesmo tempo. 

Participante 9 – Chapeleiro Maluco  

“Já decifrou o enigma?”, indagou o Chapeleiro, voltando-se de novo 
para Alice. 
“Não, desisto”, Alice respondeu. “Qual é a resposta?” 
“Não tenho a menor ideia”, disse o Chapeleiro (CARROLL, 2009, p. 
84). 

O Chapeleiro Maluco foi escolhido, pois em sua fala pública, no I Encontro Gaúcho 

de Residências, propôs que a questão da vinculação dos programas de Residência 
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com as Instituições de Ensino Superior (IES) – que naquele momento estava 

colocada como obrigatória pelas regulamentações da CNRMS – fosse pensada 

como uma integração, que acontecesse como necessária para ambas as partes e 

não por força de uma lei. 

 

Figura 11 – Chapeleiro Maluco (CARROLL, 2009, p. 131) 

Participante 10 – Cozinheira 

“Com certeza há pimenta demais naquela sopa!” Alice disse consigo, 
tanto quanto podia julgar por seus espirros. No ar, sem dúvida havia 
muita (CARROLL, 2009, p. 70). 

A Cozinheira foi escolhida em uma reunião do movimento de residentes por expor 

sua condição de que estava sendo formada no SUS e que muito provavelmente 

seria absorvida por alguma instituição privada, devido a sua profissão e a área de 

concentração do programa. 

Participante 11 – Gato de Cheshire 

“Por favor, poderia me dizer”, perguntou Alice um pouco tímida, pois 
não sabia se era de bom-tom falar em primeiro lugar, “por que seu 
gato tanto sorri?” 
“É um gato de Cheshire”, disse a Duquesa, “é por isso” (CARROLL, 
2009, p. 70). 



 81 

O Gato de Cheshire foi escolhido por várias 

intervenções públicas, por ser alguém que está muito 

apropriado de todas as questões da agenda política do 

movimento de residências e por que em seu local 

mobiliza atores a discutir sobre as questões da agenda, 

apesar de seu lugar nas residências não ser de um dos 

segmentos reconhecidos formalmente, isto é, de 

residentes, de preceptores/tutores ou de coordenadores 

de programa. 

 

Figura 12 – Gato de Cheshire (CARROLL, 2009, p. 76) 

Os participantes 12 e 13, a Lagarta Azul e a Tartaruga Falsa, foram escolhidos por 

representarem publicamente o segmento dos preceptores. Este segmento foi o 

menos numeroso durante o encontro. Algumas pessoas compareceram em um dia 

ou turno e não em outros, ficando difícil de localizá-las.  

Participante 12 – Lagarta Azul 

Esticou-se na ponta dos pés e espiou sobre a borda do cogumelo e 
seu olhar encontrou imediatamente o de uma grande lagarta azul, 
sentada no topo, de braços cruzados, fumando tranquilamente um 
narguilé, sem dar a mínima atenção a ela ou a qualquer outra coisa 
(CARROLL, 2009, p. 61). 

A Lagarta Azul atua em dois programas de Residência como preceptor/tutor e 

participa ativamente da agenda política das Residências em Saúde no seu local. 
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Figura 13 – Grande Lagarta Azul (CARROLL, 2009, p. 56) 

Participante 13 – Tartaruga Falsa 

“E quantas horas de aula você tinha por dia?” indagou Alice, aflita 
para mudar de assunto. 
“Dez horas no primeiro dia”, disse a Tartaruga Falsa, “nove no 
seguinte, e assim por diante” (CARROLL, 2009, p. 114). 

A Tartaruga Falsa foi residente, atua como preceptor e está estudando a formação 

em Residência na sua dissertação de mestrado.  

Participante 14 - Grifo 

“Esta senhorita aqui”, disse o Grifo, “precisa conhecer sua história, 
precisa mesmo” (CARROLL, 2009, p. 110). 

O Grifo é médico residente e participou ativamente das discussões sobre a formação 

em Residências, tanto no I Encontro Gaúcho como no II Encontro Nacional. Foi o 

único médico residente que participou ou, ao menos, foi o único que se manifestou 

publicamente. Despertou a minha atenção por falar de seu interesse em discutir a 
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qualificação da formação dos profissionais da saúde para realizarem o trabalho em 

equipe.  

O grupo-conversa foi constituído pelos participantes 12 – Lagarta Azul, 13 – 

Tartaruga Falsa e 14 – Grifo. 

 

Figura 14 – Grifo e a Tartaruga Falsa (CARROLL, 2009, p. 111) 

5.5	  Conversas	  

“Será que adiantaria alguma coisa, agora”, pensou Alice, “falar com 
este camundongo? É tudo tão estranho aqui embaixo que é bem 
capaz de ele saber falar; de qualquer modo, não custa tentar.” 
(CARROLL, 2009, p. 29). 

As conversas foram realizadas com 14 pessoas, sendo divididas da seguinte forma: 

nove conversas com um participante, uma conversa com dois participantes (sendo 

um do segmento preceptor/tutor e outro ex-residente e, no momento, fazendo parte 

do segmento coordenador de programa) e o grupo-conversa com três participantes 

(sendo um residente, um preceptor/tutor e também um ex-residente que, no 

momento, exercia a função de preceptor/tutor). Os participantes receberam a 

atribuição dos nomes dos personagens da história As Aventuras de Alice no País 

das Maravilhas. A escolha dos nomes se deu por alguma característica da pessoa 

ou do que foi dito, não tendo equivalência absoluta entre uma coisa e outra. Com 

isso, quero dizer que o uso é intencional, acolheu os devires (ou suas centelhas) dos 

personagens que compõem o País das Maravilhas. Ao apresentar cada um deles, 
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trago trechos em que os personagens são apresentados na história original, de 

modo a situar o leitor no enredo da história de Alice, bem como proporcionar a 

tessitura desta tese em costura com esta bela história.  

Armando conversas nos espaços informais, provocadas pelas manifestações no 

espaço formal dos Encontros de Residência, construí modos de desarmar o meu 

olhar “desde sempre aí” sobre as Residências, desbloqueei este meu olhar (sem 

destituir-me dele) para poder construir o nosso País das Maravilhas das 

Residências. Nas conversas em espaços informais, a possibilidade de vazar os 

nossos territórios, de produzir este outro, a produção de um novo regime de olhar. 

5.6	  Grupo-‐conversa	  

“Ai, ai! Como tudo está esquisito hoje! E ontem as coisas aconteciam 
exatamente como de costume. Será que fui trocada durante a noite? 
Deixe-me pensar: eu era a mesma quando me levantei esta manhã? 
Tenho uma ligeira lembrança de que me senti um bocadinho 
diferente. Mas, se não sou a mesma, a próxima pergunta é: ‘Afinal de 
contas quem sou eu?’ Ah, este é o grande enigma!” (CARROLL, 
2009, p. 25). 

Conforme a “programação”, fui fazendo convites para o que eu pretendia que fosse 

um grupo. Foram convidadas 20 pessoas no período de 12 a 15 de novembro. Esse 

número foi maior. No entanto, algumas pessoas já sabiam que não poderiam 

participar no dia agendado. Para essas, entreguei um panfleto33 de manifestação 

espontânea e para outras fiz o convite da conversa individual. 

Antes da realização do que pretendia ser um grupo, empreendi uma conversa com 

duas pessoas que chamei para realizarem o registro, de modo que pudéssemos 

planejar o que seria o papel de cada um, em que momento atuaríamos, enfim, 

ajustes das participações. Esse momento foi gravado e acabamos por reunir um 

conjunto de questões tangentes ao tema das Residências, uma vez que essas duas 

pessoas têm uma vivência intensa, tanto prática quanto teórica, nas Residências. 

Chegamos uma hora antes ao local reservado para a conversa. Eu já sabia que o 

acesso não era facilitado, mesmo para aqueles que estudam (e conhecem!) na 

Ufrgs. Tentei facilitar o acesso aos convidados colocando no convite o mapa exato 

                                                        
33 O panfleto de manifestações livres está tratado no subtítulo 5.8.  
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do local (conforme figura 7). O que eu não contava é que a sala de número 212 seria 

no primeiro andar do prédio, o que, inclusive, dificultou a minha chegada. Outra 

dificuldade foi a de que já havia outra atividade agendada no mesmo local e horário. 

Acabamos negociando a minha permanência, com o compromisso de que avisaria o 

novo local aos que procurassem a sala, o que ocasionou interrupção da conversa 

por uma ou duas vezes. 

Já se passavam 15 minutos da hora agendada para o grupo-conversa quando 

chegou uma das pessoas convidadas. Conversamos um pouco e ela me disse que 

tinha interesse em participar de outra atividade naquele horário e acabamos 

agendando uma conversa para o dia seguinte. Logo depois que ela saiu, chegou a 

primeira participante. Esperamos um pouco e resolvemos começar. Uns 10 minutos 

depois chegou o segundo participante e um tempo depois, o terceiro. O total da 

conversa foi de 1h e 45min. O fato de as pessoas terem chegado em momentos 

diferentes dificultou a realização das combinações prévias, ou seja, o contrato de 

trabalho34. Penso que por ter feito o convite a cada um deles, explicando um pouco 

sobre a tese, de certa forma, amenizou a falta do contrato da conversa. Por outro 

lado, essas chegadas em momentos diferentes também proporcionaram o clima de 

conversa, onde os participantes foram se integrando, se apresentando e colocando 

as suas questões com relação aos encontros de aprendizagem vividos nas 

Residências. Ao término, reafirmei as questões éticas propostas no subtítulo 5.3. 

Com relação aos que não compareceram, percebi um cuidado comigo e com este 

estudo, uma vez que 09 justificaram posteriormente o não comparecimento. Mais 

tarde, descobri também, que o horário agendado para acontecer o grupo-conversa 

coincidiu com uma reunião de residentes, intitulada “GT Charutos Dominicanos e 

Bola pra Frente - vulgo Encontro de Avaliação do Coletivo Gaúcho”, conforme 

divulgado em uma comunidade de uma rede social. 

A proposta do grupo foi mesclar as quatro práticas de pesquisa apresentadas 

anteriormente, isto é, grupo focal, grupo de discussão, roda de conversa e também 

                                                        
34 Como contrato de trabalho, refiro-me às questões práticas, tais como: horário de início e fim, 
combinar a circulação da palavra, retomada dos contornos da pesquisa, dizer livremente o que 
pensa, sem julgamento de certo e errado, evitar discussões paralelas etc..  
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agregar elementos da conversa. Por essa característica de composição, atribuí o 

nome de grupo-conversa.  

O papel da pesquisadora foi estar aberta à escuta e, a partir desta escuta, perceber 

os emergentes, organizar o enfoque e também conversar. Essa organização 

também dependia da pesquisadora perceber que, nem sempre, o posicionamento 

era um emergente. Os conceitos que perpassaram a discussão foram perscrutados 

pela pesquisadora, de modo a organizar o que foi mais significativo para aquelas 

pessoas naquele momento de interação. Também foram observadas as expressões 

afetivas e de encontro entre os que ali estavam. 

A análise do grupo-conversa segue a mesma empreendida nas conversas, de modo 

que será apresentada em conjunto com as demais. 

5.7	  Legislações	  e	  documentos	  formais	  
 

A pesquisa em documentos formais que tratam das Residências em Saúde esteve 

presente nesta tese desde a sua concepção. Talvez sua presença tenha se feito 

necessária por uma prática de pesquisa que considera o mundo tal como se 

apresenta, em suas formas objetivas e operadoras de “condições” do cotidiano.  

Em determinado momento, pareceu-me que seria exagero utilizar mais essa fonte 

de informações. Talvez um receio de não dar conta da imensidão de materiais. No 

entanto, a pesquisa em legislações e documentos formais teve, nesta tese, uma 

interlocução necessária. Não como uma simples fonte de informações, mas como a 

possibilidade de visibilizar os indicativos ao processo de governamentalização, 

provenientes do estudo. Foi como utilizar uma lupa, onde o material olhado 

insistentemente, muitas vezes foi desorganizado para posteriormente ser focalizado. 

Foram utilizados para análise os arquivos disponíveis no Portal do Ministério da 

Educação, em Ações e Programas; Educação Superior; Residências em Saúde:  

- Residência Médica; Legislação e normatização específica, esclarecimentos ao 

público e atas – para os que tratam da Residência Médica;  
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- Residência Multiprofissional; Legislação específica – para os que tratam da 

Residência Multiprofissional em Saúde35. 

Foram excluídas as portarias de nomeação de integrantes das respectivas 

Comissões de Residência, os documentos que tratam do funcionamento das 

Comissões de Residência e também aqueles que tratam de conteúdos de áreas 

específicas da formação Médica (por exemplo, os que trazem requisitos mínimos 

para desenvolver a Residência Médica em cardiologia ou acupuntura ou qualquer 

outra área especializada). Essas exclusões foram escolhas orientadas pelos 

objetivos da tese. 

O total de documentos (normativas e leis) analisados foi de 18 itens36: 

- Residência Médica: 11 documentos (1 lei, 2 decretos e 8 resoluções); 

- Residência Multiprofissional em Saúde: 7 documentos (1 lei, 1 portaria, 4 

resoluções e as “Perguntas e Respostas mais Frequentes”). 

5.8	  Manifestações	  livres	  e	  interessadas	  

Abriu a porta e descobriu que dava para uma pequena passagem, 
não muito maior que um buraco de rato: ajoelhou-se e avistou, do 
outro lado do buraco, o jardim mais encantador que já se viu 
(CARROLL, 2009, p.18). 

Em algum momento, considerei que seria interessante ter algum modo de acolher 

manifestações de pessoas interessadas em contribuir com o estudo, então 

confeccionei uns “mosquitinhos”, de modo que fosse entregando aleatoriamente às 

pessoas que fui encontrando. Ao entregar, dizia que podiam mandar o que 

quisessem ou dar para outras pessoas que achassem que podiam contribuir. 

Assim, carreguei os panfletos e fui distribuindo com o objetivo de recolher 

manifestações livres e interessadas em contribuir com o meu estudo. 
  

                                                        
35 Embora sempre se encontre a chamada Residência Multiprofissional, é preciso que se diga que 
são em saúde, podendo ser uni ou multiprofissionais, abrangidas pela lei como “Residência em Área 
Profissional da Saúde”. 
36 Os documentos utilizados encontram-se referenciados no Apêndice B. 
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Quadro 2 – Convite para manifestações livres 

A experiência é o que nos passa, o que nos 
acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 
não o que acontece, ou o que toca. (...) o sujeito da 
experiência seria algo como um território de 
passagem, algo como uma superfície sensível, que 
aquilo que acontece o afeta de algum modo, produz 
alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa 
alguns vestígios, alguns efeitos (LARROSA, 2002). 
COMO VOCÊ EXPRESSARIA UMA EXPERIÊNCIA 

DE APRENDIZAGEM NA RESIDÊNCIA EM 
SAÚDE? (IMAGEM, SOM, NARRATIVA, POESIA...) 

Envie por e-mail: danidallegrave@gmail.com 

Em suma, constituíram-se como fontes desta pesquisa: 

1) Conversas com pessoas selecionadas a partir de suas manifestações públicas; 2) 

Conversa preparatória para o grupo com as 2 pessoas que fariam o registro; 3) 

Grupo-conversa, que se reconfigurou para uma conversa com 3 pessoas; 4) 

Anotações pessoais do percurso de pesquisa; 5) Manifestações nas redes sociais; 

6) Documentos formais – legislação e normativas sobre as Residências 

Multiprofissional e Médica; 7) Manifestações à provocação: “Como você expressaria 

uma experiência de aprendizagem na Residência em Saúde?”. 

5.9	  Análise	  das	  conversas	  e	  do	  grupo-‐conversa	  

Iniciar o processo de análise de uma pesquisa é sempre um difícil movimento. Por 

mais que o pesquisador pense sobre a análise desde a construção do problema de 

pesquisa, ela vai tomando diferentes formas com o passar do tempo. Parece-me que 

este é um dos desafios do amadurecimento de uma pesquisa.  

Pensar o tema de estudo. Projetar aonde se quer chegar. Configurar modos de 

percorrer o caminho de pesquisa. Mergulhar nos encontros. Burilar o material 

produzido. Destacar partes. Construir a rede, o tramado. Essas são algumas etapas 

a serem visitadas. 

Destaco aqui o que foi empreendido, a partir do material das conversas (e do grupo-

conversa), até a constituição do tramado, o qual se forma utilizando-se do material 
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produzido pela pesquisa em suas etapas até a criação de pensamento, naquilo que 

o material empírico é capaz de provocar no pesquisador. 

As conversas foram transcritas por profissional contratado para este fim e revisadas 

uma a uma por mim. O tempo total gravado aproximou-se de 10 horas. A transcrição 

resultou em 90 páginas, com espaço simples e letra número 10. Esse procedimento 

de transcrição e revisão demorou mais tempo do que eu previa, isto é, em torno de 5 

meses. Como o profissional contratado para a transcrição não era da área da saúde, 

algumas palavras não foram entendidas por ele e, por esse motivo, a minha revisão 

foi fundamental para preservar o que foi dito pelos participantes, em seu contexto e 

na possibilidade de provocar pensamento. 

Considero que essa revisão minuciosa foi o meu segundo contato com o material de 

pesquisa. O primeiro foi no momento das conversas, onde já fui tecendo 

considerações, elaborando pensamento e construindo princípios para o tramado.  

Seguiu-se a essa fase, a releitura de cada uma das conversas, onde fui mapeando, 

a partir de excertos, os emergentes, os agrupamentos que elas provocavam em 

mim. Nessa etapa, construí 19 emergentes, os quais foram obtidos na releitura das 

cinco primeiras conversas e se repetiram nas demais. Ao chegar ao final da releitura 

das conversas, percebi que alguns emergentes estavam emaranhados. Então, refiz 

os agrupamentos, resultando em 12 emergentes, tais como: a) Concepção de 

Residência; b) Concepção de preceptor; c) Formação para o SUS; Formar para a 

integralidade; d) Formação para o trabalho em equipe; e) Questões dos 

serviços/cenários de prática e a educação permanente; f) Implicação política do 

residente; g) Política de Residências; h) Expressões da governamentalização; i) 

Instâncias de gestão nos programas; j) Necessidades do trabalho em saúde e as 

diferenças nas aprendizagens da formação profissional; l) Encontro (como potência 

de aprendizagem); m) Status da formação médica. Apesar desse novo agrupamento 

estar mais claro, confesso que tive dificuldades em atribuir apenas uma classificação 

para a maioria dos trechos. Penso que isso aconteça porque há uma tangência e, 

talvez, um entrelaçamento entre os assuntos. 

Observei que as conversas continham pelo menos 06 emergentes, dentre os 

mencionados acima. A conversa com os três participantes, o grupo-conversa, 
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apresentava todos os emergentes. Ainda, os emergentes concepção de Residência, 

formação para o trabalho em equipe e expressões da governamentalização foram 

destacados por todos os participantes, conforme representado no quadro abaixo. 

Quadro 3 – Análise manual das conversas e constituição dos emergentes 

Participantes 
 

Emergentes 

1 2 3 4 5 6 7 
 8 

9 10 11 12 
13  
14 

Concepção de Residência  
(Descentralização dos Programas; Papel 
da Instituição de Ensino Superior) 

           

Concepção de Preceptor (Papel do 
Preceptor; Implicação Política do 
Preceptor; Qualificação do Preceptor) 

           

Formar para o SUS; Formar para 
a Integralidade 

           

Formação para o Trabalho em 
Equipe (Multiprofissionalidade) 

           

Questões dos Serviços/Cenários 
de Prática e Educação 
Permanente 

           

Implicação Política do Residente 
           

Política de Residências 
           

Expressões da 
governamentalização 

           

Instâncias de Gestão nos 
Programas 

           

Necessidades do Trabalho ≠ 
Aprendizagens da Formação 

           

Encontro  
(como potência de aprendizagem) 

           

Status da Formação Médica 
           

Na pesquisa apresentada por Ferreira e Traversini (2013), os autores apontam para 

a dificuldade de atribuir um único tema para um bloco de trechos que, no caso da 
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pesquisa citada, tratava-se de reportagens de jornal. Esse trabalho “manual” foi 

importante para organizar a condução da análise e também possibilitou o 

entendimento de que algumas falas estavam impregnadas de mais de um 

emergente. A um primeiro olhar, pareceu-me que seria interessante escolher os 

emergentes Concepção de Residência, Expressões da governamentalização e 

Encontro (como potência de aprendizagem), pois esses são os que dialogam com os 

objetivos propostos no projeto de tese. A organização, a partir dos códigos, não 

resultou na escolha de apenas alguns emergentes para serem trançados. Foi 

apenas um modo de ver se eles estavam concordando com o trabalho que eu tinha 

proposto e também uma maneira de organizá-los para seguir a análise. 

A etapa manual também mostrou a necessidade de uso de uma ferramenta 

eletrônica para auxiliar na organização do material. A ferramenta eletrônica utilizada 

foi o software MaxQDA 10. Esse aplicativo permite produzir indicadores, marcar o 

texto com estes indicadores e acrescentar comentários. O resultado dessa 

codificação é uma separação eletrônica dos trechos, conforme marcadores 

utilizados. Essa codificação resultou em 558 marcações no conjunto das conversas. 

O aplicativo permitiu verificar que o maior número de marcações estava relacionado 

ao emergente Expressões da governamentalização – com 82 marcações, seguido 

pelo emergente Concepção de Residência – com 76 e, em terceiro, pelo emergente 

Encontro (como potência de aprendizagem) – com 62. Essa verificação digital, 

permitiu-me considerar que o modo como as conversas aconteceram estava 

circundando o objetivo desta tese. 

Esses temas em análise estão dispersos pelas conversas que tive com os 

participantes desta investigação. Ao colocá-los em análise, estava operando com 

eles, fazendo-os funcionar de modo que me fossem úteis. Assim, empreendi um 

percurso onde olhei em profundidade para a análise de discurso proposta por 

Foucault ao proferir a aula inaugural do Collège de France, em 2 de dezembro de 

1970, intitulada A Ordem do Discurso. Nessa aula, Foucault (2006) apresenta os 

procedimentos, os princípios e as noções do discurso. Assim, olhei para o material 

de forma a articular as questões, operando com os conceitos da análise de discurso 

foucaultiana, conforme resumidos no quadro abaixo. 
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Quadro 4 – Procedimentos, princípios e noções do discurso 

Procedimentos de 
controle e 

delimitação do 
discurso – função 
de “conjurar seus 

poderes e perigos, 
dominar seu 

acontecimento 
aleatório, esquivar 

sua pesada e 
temível 

materialidade”  
(p. 9). 

Externos 
limitam os poderes 
do discurso – põem 
em jogo o poder e o 

desejo 

Interdição 
Separação 

 Vontade de Verdade - Oposição 
Verdadeiro e Falso 

Internos 
dominam as 
aparições 

aleatórias dos 
discursos 

- acontecimento e 
acaso do discurso 

Comentário – desnível entre os discursos: 
os que se dizem e os que são ditos. 
Autoria – dá à linguagem da ficção os nós 
de coerência e insere no real. 
Disciplinas – opõem-se ao comentário e ao 
autor. Encontrar-se no verdadeiro. 

De Sujeição do 
Discurso 

selecionam os 
sujeitos que falam 

Ritual da palavra – qualificação que deve 
ter quem fala. 
Sociedades dos Discursos – distribuição 
dos discursos segundo regras estritas. 
Doutrina – difusão, reconhecimento das 
mesmas verdades e aceitação de certa regra. 
Apropriação social – maneira política de 
manter ou modificar a apropriação dos 
discursos. A educação. 

Exigências de método (genealogia) 

Princípios  

Inversão – jogo negativo de recorte e rarefação. Olhar pelo avesso. 
Descontinuidade – Não há um não-dito ou um impensado, discurso 
como práticas descontínuas, que se cruzam, se ignoram, se excluem. 
Especificidade – não ao jogo de significações prévias 
Exterioridade – não há nada escondido. 

Regulação da análise – oposição à história tradicional das ideias 

Noções 

Acontecimento – oposição à criação. Condições de aparição 
Séries – oposição à unidade 
Regularidade – oposição à originalidade 
Condição de Possibilidade – oposição à significação.  
O acaso, o descontínuo e a materialidade. 

A análise de discurso proposta por Foucault (2006, p. 6) toma o sujeito do discurso 

como “uma estreita lacuna, o ponto de seu [do discurso] desaparecimento possível”. 

É o acaso de um desenrolar, é uma continuidade, porque o discurso é da ordem das 

leis, sendo-lhe colocado regras para sua aparição. 

Ao longo do texto, quando forem apresentados trechos das conversas, eles estarão 

identificados pelos nomes “fantasia” (do País das Maravilhas) dos participantes e 

também estarão em destaque em uma caixa de texto. Ressalto que não foi possível 

apresentar os trechos das conversas com as respectivas interações de todos os 

participantes, pois esse procedimento ocuparia espaço exagerado. O recorte feito 
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foi, portanto, intencional. Ao entrelaçar com trechos de outras conversas ou com 

aporte teórico, procurei dar os nós de coerência e inserção neste País das 

Maravilhas. 

5.10	  Análise	  das	  legislações	  e	  documentos	  formais	  

A análise das normativas e leis seguiu todos os procedimentos descritos na análise 

das conversas. No entanto, apareceu outro emergente, que nominei de Direitos e 

Deveres (N). A emergência desta temática, conforme descrito anteriormente, num 

primeiro momento, bagunçou a organização que havia proposto para o tramado, 

mas foi se enredando de tal maneira com o restante das informações que resultou 

na criação de focos de problematização, os quais trilharam a escrita. 

A etapa eletrônica de análise das normativas e leis, empreendida também pelo 

software MaxQDA 10, acrescentou 44 ocorrências para o emergente Expressões da 

governamentalização, e 33 marcações para o emergente Concepção de Residência. 

Não há marcações nos documentos legais que tratem de qualquer possibilidade de 

inventividade advinda dos cenários de prática, o que está referido nesta tese como 

Encontro. 

Ao encontrar com o novo emergente, retornei às conversas, para “escutá-lo” e 

marcá-lo por lá. Esse procedimento, no entanto, foi abortado por uma percepção de 

que as conversas estavam recheadas de elementos que tratavam dos direitos e 

deveres nas práticas do cotidiano. Lá nas conversas, esse tema aparecia 

eventualmente. Naquele lugar, poderia dizer que era uma categoria. Nas 

legislações, tratava-se de um emergente, pois costurava, impunha uma certa ordem 

aos demais temas. 

5.11	  Análise	  das	  manifestações	  livres	  e	  interessadas	  

“Olhe para o galho em cima da sua cabeça”, disse o Mosquito, “e vai 
ver uma Libélula-de-natal. Seu corpo é de pudim de passas, as asas 
de azevinho, e a cabeça é uma passa flambada ao conhaque.” 
“E ela come o quê?” perguntou Alice, como antes. 
“Manjar-branco e pastel de carne”, o Mosquito respondeu; “e faz seu 
ninho na árvore de Natal” (CARROLL, 2009, p. 196). 

Em atenção à minha solicitação de manifestações livres, e interessadas em 

contribuírem com este estudo, decorrentes da pergunta: “Como você expressaria 
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uma experiência de aprendizagem na Residência em Saúde?”, recebi apenas um e-

mail, no período em que eu estava imaginando que teria os retornos. Esse e-mail 

tratava de um processo intenso de reflexão da autora, a qual chamarei de Libélula-

de-natal, sobre suas vivências durante a Residência, mais especificamente 

enquanto era residente. Anexado à mensagem, estava um vídeo com a música 

“Rima Rica, Frase Feita”, de Nei Lisboa, cantada por Filipe Catto (disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=juJ7WvNgiAM).  

A análise dessa manifestação encaixou-se quando do assunto tratado nesta 

abordagem. Nesse sentido, foram abordadas a mensagem que contextualiza a 

escolha da música para expressar o que tocou a Libélula-de-natal, e também a 

análise da letra da música. 

Para minha surpresa, em setembro de 2013, ao comentar com uma residente sobre 

a minha pesquisa, ela me mostrou uma poesia que compusera, e disse que eu 

poderia usá-la, se quisesse. Seguiu-se a isso um e-mail dela contendo a poesia de 

sua autoria. Chamarei essa residente de Lírio-tigre e utilizarei sua poesia 

adequadamente. 

Quadro 5 – Identificação dos participantes das manifestações livres sobre as 
Residências em Saúde, Porto Alegre, 2013 

No Nome Segmento atual e pregressos Profissão Ingresso na 
Residência 

15 Libélula-de-natal residente, preceptor, coordenador enfermagem 2006 
16 Lírio-tigre  residente serviço social 2012 

“Ó Lírio-tigre!” chamou Alice, dirigindo-se a um que ondulava 
graciosamente ao vento, “gostaria que pudesse falar!” 
“Pois podemos”, falou o Lírio-tigre, “quando há alguém com quem 
valha a pena conversar” (CARROLL, 2009, p. 176). 

 



6	  Desenho	  das	  Residências	  3	  -‐	  O	  País	  das	  Maravilhas	  foi	  urdido37	  
 

Como é grande esta Residência. Será que eu dou conta de fazer esta 
pesquisa? A sensação que eu tenho é de que a temática das 
Residências em Saúde me fascina (Trecho das anotações durante a 
pesquisa, 13/11/2012)! 

 
Figura 15 – Alice e as criaturas do País das Maravilhas (CARROLL, 2009, p. 138) 

                                                        
37 Trecho do poema de abertura do livro As aventuras de Alice no País das Maravilhas (CARROLL, 
2009, s.p.). 
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Era como estar no país de Alice, um lugar conhecido e, muitas vezes, já transitado 

por mim, mas era estar ali de um modo diferente agora. Era estar ali pensando em 

como as coisas estavam estranhas para mim. Era olhar para as composições, desde 

sempre ali, e “descobri-las”, construir um novo sentido para o familiar. Era fazer 

reviver afetos e neles redesenhar o lugar-Residência.  

Também era perceber os movimentos do processo de governamentalização e dos 

encontros de aprendizagem, separação difícil de ser feita. Olhar para o material 

empírico e separá-lo, a partir dos conceitos analisadores propostos para este 

estudo, foi uma tarefa meramente didática e apenas possível na escrita. No 

cotidiano de trabalho, contado pelos habitantes do País das Maravilhas, constatei a 

inseparabilidade da governamentalização e dos encontros de aprendizagem. Um foi 

condição de aparição para o outro. 

6.1	  Estranhando	  o	  familiar38:	  o	  resto	  para	  depois...	  mas	  já	  é	  depois!39	  

Levantou-se, foi até a mesa para se medir por ela e descobriu que, 
tanto quanto podia calcular, estava agora com uns sessenta 
centímetros, continuando a encolher rapidamente: logo descobriu que 
a causa era o leque que estava segurando e jogou-o bruscamente no 
chão, escapando por pouco de encolher até sumir de vez (CARROLL, 
2009, p. 27). 

Ao chegar ao I Encontro Gaúcho de Residências, em meu primeiro dia de mergulho 

na pesquisa, deparei-me com a mesa de credenciamento. Neste local, uma das 

perguntas a serem respondidas por quem chegava era: a qual segmento tu 

pertences? No primeiro momento, fiquei sem saber o que dizer. A reação foi 

perguntar: quais são as opções? Se fosse residente, usaria fita verde; se preceptor, 

fita vermelha; se de outro segmento, fita dourada. Fiquei com vontade de pedir as 

três cores... já fui residente e, preceptora. Embora estivesse ali como pesquisadora, 

não estava destituída dos saberes e sentimentos agregados dos momentos em que 

vivenciei as outras posições. 

Por diversas vezes, assim como neste primeiro momento, fui convocada a me 

apresentar como pertencente a algum segmento. Há um certo pertencimento, que é 
                                                        
38  Título roubado de Andrade (2012). A autora, que é professora, apresenta seu percurso de 
pesquisa, estranhando o seu posicionamento de pesquisadora em um lugar familiar: a escola. 
39 Trecho do poema de abertura do livro As aventuras de Alice no País das Maravilhas (CARROLL, 
2009, s.p.). 
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retomado pelos segmentos. Do mesmo modo como há determinados passaportes 

ou credenciais para entrar em espaços restritos.  Percebi que, conforme explicitado 

nas anotações de pesquisa, ao dizer que “fui residente”, acessava os residentes 

mais facilmente: 

Acabou o primeiro dia do II Encontro Nacional. Estava caminhando e 
conversando com uma amiga, com quem compartilhei muitas 
vivências na Residência. Na saída do prédio, uma rodinha com 
pessoas muito jovens – os residentes. Sentamos na volta. Peguei um 
caderno e ficamos conversando e observando as apresentações. 
Revivemos emoções. Ao término, pediram que nos apresentássemos. 
Apresentei-me dizendo que fui residente e preceptora. Também 
localizei a minha posição de pesquisadora, naquele momento, e disse 
que podiam nos expulsar se achassem adequado. Não nos 
expulsaram, mas ficaram muito alvoroçados. Riram e conversaram 
entre si, numa espécie de julgamento sobre a pertinência da nossa 
estada ali. Não nos disseram se podíamos ficar, mas também não 
nos mandaram embora... Pediram se eu pudesse fotografá-los. Senti 
que este era um modo de nos acolherem (Trecho das anotações 
durante a pesquisa, 13/11/2012). 

Em um trecho da conversa com o Chapeleiro Maluco, ele refere que “tem um 

entendimento maior [sobre a Residência] quem já foi residente”. Embora a 

Residência Médica já seja um modo de escolarização habitual para a medicina, a 

educação pelo/no trabalho ainda é uma novidade para as demais profissões da área 

da saúde.  

As equipes dos serviços de saúde, caso experimentassem a educação permanente 

nos seus processos de trabalho, poderiam estar mais permeáveis à proposta de 

Residência, tal como definida por alguns participantes, com quem dei voltas, como 

sendo a possibilidade de aprofundar reflexões que se problematizam no cotidiano do 

trabalho em saúde. A chegada de um residente nada mais seria do que a de 

qualquer novo membro de uma equipe, com a diferença de que a sua estada ali teria 

início e fim previamente definidos (ou nem isso, caso se pensasse outros modos de 

acontecer a formação nas Residências, conforme tratado adiante). Penso que seria 

como acolher qualquer novo colega de trabalho. Seria como inseri-lo em um 

processo que está em andamento. 

Concordar com o Chapeleiro Maluco em seu entendimento de que quem já foi 

residente compreende melhor a Residência, parece ser adequado. Sinto que a 

Residência provocou aprendizagens no meu corpo sensível a seus signos, aquilo 
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que constituo em mim como profissional da saúde. Este afecto de intensidade 

apareceu nas palavras daqueles com quem dei voltas: 

Tartaruga Falsa: você tá no seu corpo, cansado, fatigado, você precisa 
descansar pra fazer um outro tipo de atividade e poder ter o seu lazer. 

Caxinguelê: é aquela coisa, enche o saco, a Residência, tu sabe, ela suga, é 
pesada, é intensa, e quem gosta de participar, (então)... Depois, ainda, tu vive, 
vive muito aquilo. 

Tartaruga Falsa: toda Residência tem suas dores e suas delícias, acho que 
não existe Residência romântica, Residência que não tem intensidade, 
residente que não dá a intensidade. 

Um aprendizado sentido no corpo. Saber do corpo. Saber para cuidar do corpo. Do 

próprio corpo e do corpo do outro. É intenso, é limítrofe. Em alguma medida pode 

ser violento. É o aprendizado contado pela Libélula-de-natal, em sua transmutação 

camaleoa, vivida quando residente: 

Libélula-de-natal: ouso expressar isso tudo [o que nos passou, o que nos 
aconteceu e o que nos tocou e que continuou reverberando em mim durante 
um tempo pós-Residência] na seguinte canção: Rima Rica, Frase Feita, de Nei 
Lisboa, cantada por Felipe Catto e sua voz camaleoa, que no final das contas 
é isso que tive que ser para sobreviver e ressignificar a experiência de 
resistência, sofrimento e aprendizado sobre e nas relações de trabalho. 

No mundo real de Alice, algumas pesquisas trataram da saúde dos residentes. 

Preocupações de pesquisadores com limites de tempos e ações. Tempo tão intenso 

e tenso. Em uma das comunidades de uma rede social (composta por residentes e 

ex-residentes), a pauta de discussão, em julho de 2013, era a presença de registro 

de ponto para os residentes, o que pode ser visto como ilegal, pois não há uma 

relação de trabalho e sim uma relação educativa, a partir do trabalho. Exige-se do 

residente o limite do que permite a legislação brasileira para acumulação de carga 

horária em empregos públicos, isto é, 60 horas semanais. 

Ao iniciar a análise das legislações vigentes sobre a Residência Multiprofissional, 

percebi que há 4 momentos na história das Residências Multiprofissionais em 

Saúde. Cada um deles marcado por características próprias. Localizo esses 4 

momentos desta forma: 1) momento de criação das Residências destinadas a 

profissionais da saúde: meados da década de 1970 até aproximadamente o início 
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dos anos 2000; 2) momento de dificuldades políticas para manter a proposta, início 

dos Editais de financiamento público para programas de Residência e necessidade 

de institucionalização dos programas: início dos anos 2000 a 2005, quando da 

promulgação da Lei 11.129/2005; 3) período de expansão dos programas e latência 

política (acordos com a categoria médica e solidificação dos programas, sem 

incursões políticas de grandes repercussões): de 2006 a 200940; 4) continuidade da 

expansão de programas por meio de editais de financiamento e momento de 

adequação de uma matriz da maquinaria educacional mesclado com regramentos 

provenientes do trabalho: a partir de 2010. Nesta pesquisa, o olhar foi direcionado 

apenas para a legislação disponível na página do MEC, ou seja, escolhendo o 

recorte realizado por essa instituição, aquilo que o interessa ao momento atual, 

motivo pelo qual não será aprofundado aqui o período até 200541. 

Quadro 6 – Organização da história das Residências Multiprofissionais a partir dos 
períodos históricos e dos momentos políticos. 

Período histórico Momento político 
Meados de 1970 a 
início dos anos 
2000 

Criação dos programas de Residências para profissionais da 
saúde 

Início dos anos 
2000 a 2005 

Necessidade de uma nova política de Residências: Médicas, 
Multiprofissionais, Integradas, em Área Profissional da Saúde 

De 2006 a 2009 “Latência” política e expansão dos programas de Residência 
em Área Profissional da Saúde 

A partir de 2010 Continuidade da expansão de programas e adequação da 
política de Residências à maquinaria regrada pela educação e 
pelo trabalho 

Ao vasculhar os documentos disponíveis na página do MEC, em julho de 2013, isto 

é, aqueles com data a partir de 2005 e vigentes no período do estudo, deparei-me 

com uma série de regramentos, tais como horários, duração, divisão de tempos 

entre atividades práticas e teóricas, carga horária total, tempo para descanso, férias, 

licenças (maternidade, paternidade, nojo, dentre outras, que também estão 

regulamentadas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), uma certa “higiene 

do trabalho”. É possível notar que há um apagamento do processo de aprendizagem 

na cena de educação pelo trabalho. O residente é aquele que trabalha sob 

supervisão. Esse apagamento do processo de aprendizagem, ou sobre os modos de 

                                                        
40 Sobre este período ver: Ceccim, Kreutz e Mayer Júnior (2011). 
41 Sobre o período anterior a 2005 ver: Pasini (2010), Rossoni (2010), Dallegrave (2008), Ferreira 
(2007). 
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aprender, funciona para naturalizar o trabalho supervisionado, dar a sensação, aos 

que o vivem, de que a aprendizagem limita-se ao natural (adestramento, repetição, 

treinamento, incorporação de habitus). 

O olhar, tal como descrito por Foucault (2008b, p. 7) em O Nascimento da Clínica, a 

ser direcionado para o paciente, nos princípios da configuração da doença “o 

paciente é apenas um fato exterior em relação àquilo de que sofre”, pode ser 

transposto ao residente. A leitura do especialista que, neste caso descrito por 

Foucault, é o médico, deve colocar o “paciente entre parênteses”, para que uma 

série de procedimentos de organização do saber, serialização dos sujeitos e 

hierarquização das práticas sejam constitutivos de uma “rede que oculta o doente 

real”. No caso das Residências, colocando o residente entre parênteses também são 

possíveis práticas que apaguem os processos pedagógicos. Práticas essas 

frequentemente narradas pelos residentes como: falta de preceptoria, residente 

como profissional responsável pelo atendimento, o qual, na ausência do residente, 

não acontece. 

Por outro lado, reforçam esse lugar de apagamento do processo educativo, a 

reivindicação dos residentes por 13o salário, adicional de férias, recebimento do 

fundo de garantia e a comprovação de carga horária trabalhada durante o período 

da Residência como experiência profissional. Reivindicações legítimas e que 

dialogam com a lógica instituída pela CNRMS, quando essa se propõe a regrar 

prioritariamente nesses termos. No entanto, elas disputam com as reivindicações, 

igualmente pertinentes e legítimas, acerca da qualificação dos processos 

educacionais nos programas. 

Nos regramentos sobre a Residência, há uma regulação pela finalidade 

“treinamento”. Há um trabalho prescrito e um trabalho real, mas a regra está ali 

descrita. O que importa é a norma ao que passará, ao que se passará. Porém, a que 

fim se destinam os regramentos do trabalho que atravessarão a aprendizagem? 

Para Schwartz (2006, p. 462) “trata-se de saber se o trabalho real implica a 

execução estrita das normas antecedentes ou se, de fato, o trabalho real é uma 

espécie de negociação entre as normas antecedentes e a tendência à 

renormatização”. O que pode acontecer pelo controle das normas para que sejam 

garantia de finalidade? Schwartz (2010, p. 42) considera que todo trabalho é, “em 
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parte, aplicação de normas antecedentes”, mas, se for apenas isso, o trabalho pode 

ser considerado a aplicação de um protocolo experimental, um experimento e não 

uma experiência. Entretanto, o trabalho é, também, a possibilidade de encontro, de 

recomposição de valores, de aprendizagem e de produção de afetos imateriais e 

não dimensionáveis. Neste sentido, em que a experiência não participa de 

regramentos, de protocolos, não é possível saber quem faz experiência, quem ou 

como renormatiza o trabalho, o faz para si por si (Schwartz, 2010). Uma 

“experiência” não se presta a ser avaliada por sistemas formais e instituídos por 

critérios antecedentes, ainda que da maquinaria escolar42. 

Há uma regularidade nos regramentos sobre a Residência, uma espécie de 

aceleração dos sujeitos. Aceleração do residente: o uso intensivo das horas de vida 

transformadas em horas de trabalho, a multiplicação das atividades de assistência 

ofertadas pelas unidades onde os residentes estão alocados, a aceleração do tempo 

de aprender – “recuperação” do não aprendido na graduação, aceleração na 

produção, isto é, no apresentar o produto-saúde.  

Chapeleiro: a única coisa que a gente tentou garantir desde o início, era de 
que não tivesse nenhuma atividade que fosse, tipo assim, se o residente não 
tá, não acontece. 

Duquesa: se eu tivesse que dizer assim, no final, no dia que eu recebi o 
diploma [da graduação], eu me sentia apta a sair trabalhando? Eu diria não, 
com certeza não. 

Cozinheira: eu não podia sair direto da faculdade sem algo (...) eu quero 
trabalhar em assistência, eu gosto de trabalhar com paciente. 

Lebre de março: a gente [residente] consegue buscar um ao outro, não da 
forma ideal que seria, até porque a gente não sabe, é isso que a gente sente 
vontade. 

Pomba: a lógica da produção, ela é muito presente na Residência, e isso que 
cansa o residente, porque a gente tem que alcançar metas. 

Resolução CNRMS no 3/2010, art. 3º: a avaliação do desempenho do 
residente deverá ter caráter formativo e somativo, com utilização de 
instrumentos que contemplem os atributos cognitivos, atitudinais e 
psicomotores estabelecidos pela Comissão de Residência Multiprofissional 
(Coremu) da instituição. 
§ 1º A sistematização do processo de avaliação deverá ser semestral. 

                                                        
42 Tema retomado a seguir. 
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É também um poder parar, mas um poder parar regulado. Um poder parar regulado 

pelo tempo do relógio ou pelo tempo do calendário. O tempo do relógio que regula o 

descanso diário. O do calendário, o descanso semanal e as férias. A hora de parar é 

definida de antemão, e não pelos ritmos dos corpos e pelas decisões dos que estão 

implicados no processo43: “pode-se dizer que, para os neoliberais, o tempo investido 

no trabalho não passa de um detalhe” (VEIGA-NETO, 2012, p. 13). 

Tartaruga Falsa: eu fiz Residência com 40 [horas] e hoje eu acompanho a 
Residência com 60. O Chronus é apenas isso. O 40 já pensa a questão de 
otimizar. Se esse espaço não for qualificado de acordo, perde o efeito. Se ele 
não for re-otimizado [...], em termos de condições de trabalho, as 60, ela 
realmente estica um pouco mais, ela vai exigir um pouco mais, e aí eu não 
posso esquecer que, assim, o residente tá em processo de formação, precisa 
de trabalho, ok, mas precisa também de tempo pra eu confabular, pra eu 
abstrair o que eu tô fazendo, pra eu sistematizar, pra eu repensar. Então 
assim, eu preciso do momento de descanso, que aí a gente tem uma confusão 
também que trabalho, e depois descanso é lazer, descanso é uma coisa, lazer 
é outra coisa. 

Mas é uma aceleração que pede passagem ao pensamento, que visualiza a criação 

no processo de trabalho. 

Chapeleiro Maluco: a pessoa quer atender demanda, demanda, demanda e 
ninguém tem tempo, assim parece que tu sentar e discutir algumas coisas é 
perda de tempo. 

Chapeleiro Maluco: [a ideia é] usar o teu trabalho como espaço de criação. 

É também uma aceleração do preceptor. Aceleração na produção, isto é, para 

apresentar o produto-saúde e o produto-residente. É aceleração na multiplicação do 

seu tempo de trabalho, que antes era o tempo da assistência e agora, com a 

Residência, é o tempo da assistência, da supervisão, da gestão pedagógica, é o 

tempo-presença44.  

Tartaruga Falsa: e os residentes, eles têm 60, 40 em serviço e 20 de estudo 
pra fazer, 10 a 20. Então, [eu acompanho] três residentes e eu tenho que me 
dividir. Eu não vou conseguir ver a totalidade desses trabalhos, eu vou ver 
flashs, fotografias de algumas situações. 

                                                        
43 Volto à questão dos tempos no título 6.3 Encontros de Aprendizagem nas Residências em Saúde. 
44 Sobre esta questão dos tempos de preceptoria, ver em Fajardo (2011). 
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Ao determinar a quantidade de horas (quase na totalidade dedicadas ao trabalho) 

que uma Residência ocupa na vida de muitas pessoas, a legislação está propondo o 

controle sobre o modo de produzir “bons profissionais da saúde”, excluindo a 

possibilidade de que os residentes disponham de outro tempo que não esse da 

dedicação exclusiva ao seu treinamento (evitar que estudem e façam Residência; 

evitar que trabalhem e façam Residência; evitar que façam plantões que não os 

propostos pela Residência, práticas comuns entre os médicos residentes).  

A distribuição das tarefas no espaço-tempo escolar é recomendada desde os 

preceitos comenianos (Comenius é considerado fundador da didática moderna). 

Segundo Veiga-Neto (2002, p. 164), os currículos-programação, isto é, os caminhos 

a serem percorridos por aqueles que realizam determinada programação de curso, 

neste caso as Residências em Saúde, engendram “rotinas e ritmos para a vida 

cotidiana de todos aqueles que, direta ou indiretamente, têm algo a ver com a 

escola”. A partir desta lógica, são desenvolvidos dispositivos de controle do uso do 

tempo, dentre eles, as avaliações. É assim que os modos reconhecidos da 

maquinaria educacional pautam a organização dos programas de Residência.  

Apresentou-se como pauta nas redes sociais, em julho de 2013, a temática 

avaliação: Quem avalia? Quem é avaliado? Como avalia? O que avalia? Entendo a 

necessidade da melhoria da qualidade em um empreendimento que carrega 

quantidade significativa das cifras dos cofres públicos destinadas à saúde. No 

entanto, os modelos avaliativos provenientes da maquinaria educacional destinam-

se a avaliar de forma unilateral aquele que é reconhecido como o beneficiado da 

educação. Quase sempre atendem aos requisitos de criar critérios para descrever a 

posição dos sujeitos dentro de uma cadeia, posicionando alguns no topo, outros na 

base, outros no centro. A partir do esquadrinhamento, da serialização e 

hierarquização, modos de ranquear os sujeitos vão sendo (per)formados. Este 

ranqueamento, segundo Veiga-Neto (2012, p. 10) é uma “associação entre 

ordenamento e hierarquização”. O ranqueamento presente nas formas de avaliação 

segue, na linha da discussão proposta por Veiga-Neto (2012), um “desvio à direita 

das práticas curriculares”. O autor descreve a ênfase acentuada na avaliação como 

fortalecimento do pensamento neoliberal nas práticas educativas, isto é, a 

capitalização das experiências, implicando escolhas políticas e orçamentárias a 
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favor de um sistema maior, a serviço de uma governamentalidade mais complexa 

(VEIGA-NETO, 2012).  

É posicionando os sujeitos, a partir da avaliação, que vai se configurando a norma. 

Essa norma depende do conhecimento detalhado, esquadrinhado, nos mínimos 

detalhes, sobre todos e cada um. É certo tipo de avaliação que vai fornecer 

elementos para a norma, e também para o exercício do poder. Segundo Veiga-Neto 

(2012, p. 12), a avaliação transforma-se num farol para o currículo, preservando sua 

normatização, impondo seus valores. É a presença das normas constituindo 

regularidades nos encontros de aprendizagem e criando identidades.  

A avaliação pode posicionar sujeitos e atores sociais, configurar uma relação de 

acompanhamento, de amizade (como tratado adiante), ou de confiança e no que ela 

pode produzir. 

Lacaio-sapo - eu tive um aluno que era..., uma vez na avaliação dele eu falei: 
Eu vou tirar tudo, você já sabe nadar e ainda continua com as boias. 
Lacaio-peixe - usando colete. 
Lacaio-sapo - é. Eu vou tirar, você já sabe nadar e continua cheio de colete e 
com medo, então eu vou tirar e se joga cara. Por um momento, tem que 
desafiar pra ele sair deste lugar. Você já está completo, já é um sujeito com 
várias potências, precisa ir. Então, acho que nesse momento você tem que 
estar atento. Tem momento que precisa de uma coisa mais de cuidado, e tem 
momento ali ó: vou te jogar, vai embora. 

A vinculação com Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo Ministério da 

Educação, colocada como requisito para cadastramento de programas de 

Residência em Saúde junto à Comissão Nacional de Residência – Multiprofissional – 

em Saúde a partir da Resolução no 02, de 2010, reforça este lugar do 

reconhecimento da maquinaria educacional, diferente do que está proposto para a 

Residência Médica45. 

  

                                                        
45 Com a declaração da diferença para a Residência Médica relativa à vinculação com IES, estou me 
referindo especificamente à Lei 12.871/2013 que institui o Programa Mais Médicos. Nesta lei, está 
prevista a possibilidade de criação de graduações de medicina em unidades hospitalares que 
possuam certificação como hospitais de ensino. Também me refiro às normativas da CNRM que não 
expressam a necessidade de vinculação de programas de Residência Médica à IES. 
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Perguntas e Respostas – Residência Multiprofissional: 1) Quais os requisitos 
mínimos exigidos para que se possa implantar um Programa de Residência 
Multiprofissional/Área Profissional da Saúde? 
a) De acordo com Resolução CNRMS nº 02 de 04 de maio de 2010, a 
Instituição Formadora (IES), em parceria com a Instituição Executora, deverá 
constituir e regulamentar a Comissão de Residência Multiprofissional – 
Coremu; 

Lei 6.932/1981, art. 1º – Residência Médica: A Residência Médica constitui 
modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de 
cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, 
funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou 
não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e 
profissional. 

Além dessa questão sobre a necessária integração com instituições de ensino 

superior, outra condição que diferencia os programas de Residência, a partir das 

emissões das suas respectivas Comissões, é a orientação dos programas de 

Residência pelas políticas de saúde vigentes no país. 

Com relação às emissões acerca da Residência Médica que foram utilizadas neste 

estudo, apenas três (do total de 11) fazem menção às adequações dos programas 

ao SUS, marcando aí uma descontinuidade no discurso. São elas: a Resolução no 

03/2011, o Decreto 7.562/2011 e a Resolução no 02/2005. 

O perfil de ingressantes, bem como o de egressos de programas de Residência, ao 

ser pensado em face às necessidades de formação requeridas pela complexidade 

do trabalho em saúde, também precisará ter interface com essas políticas de saúde. 

Um exemplo de política, neste sentido, é o Provab – Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica, o qual “oferece incentivos aos médicos, enfermeiros 

e cirurgiões dentistas que optarem por atuar em equipes de saúde da família” 

(conforme página do Provab na Internet46). Mais especificamente, com relação à 

medicina, o Provab se propõe a qualificar a formação do médico para a “real 

necessidade da população brasileira”, conforme descrito na notícia do site do 

Ministério da Saúde47. A resolução da Comissão Nacional de Residência Médica no 

03 de 2011, que trata dos processos seletivos para os programas de Residência 

                                                        
46 Página do Provab na Internet: http://189.28.128.99/provab/sistemas/provab/. Acesso em 31 de 
outubro de 2013.  
47  Notícia do Provab: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1855. 
Acesso em 31 de outubro de 2013.   
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Médica, descreve o modo de pontuar, na seleção, aos candidatos que estiverem 

participando do Provab. 

Resolução 03/2011, art. 8o – Residência Médica: O candidato que tiver 
participado e cumprido integralmente o estabelecido no Programa de 
Valorização do Profissional da Atenção Básica, receberá pontuação adicional 
na nota total obtida nas fases descritas nos artigos anteriores, considerando-
se o seguinte critério: 
a) 10% (dez por cento) da nota total para quem concluir 1 (um) ano de 
participação no programa; 
b) 20% (vinte por cento) da nota total para quem concluir 2 (dois) anos de 
participação no programa. 
Parágrafo único. A pontuação adicional de que trata este artigo não poderá 
elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista pelo edital 
do processo seletivo. 

Outro exemplo de política implementada pelo governo federal é a Medida Provisória 

no 621/2013 (BRASIL, 2013b), que trata do Programa Mais Médicos. A Medida foi 

proposta no intuito de qualificar a formação dos médicos para prover o SUS, além da 

previsão, entre outros objetivos, da diminuição da carência de médicos em regiões 

prioritárias, reduzindo, no decorrer do tempo, as desigualdades regionais da área da 

saúde com a ocupação de vagas de médicos em municípios de pequeno porte e 

regiões de difícil acesso no país. Esta Medida Provisória repete, então, em sua 

essência, os objetivos do Provab, acrescida da “importação” de médicos, expansão 

de vagas e escolas para a formação de médicos, universalização das vagas de 

Residência Médica aos egressos, instituição de preceptoria e tutoria médica 

interinstitucional e desde o sistema de saúde e não apenas desde os programas de 

Residência Médica.  

Ainda, vasculhando os documentos emitidos pela Comissão Nacional de Residência 

Médica, percebi que a Resolução de no 04, de 2005, que dispõe sobre o Intercâmbio 

Interinstitucional para apoiar a criação e o aprimoramento de Programas de 

Residência Médica em especialidades prioritárias, em regiões carentes do país 

apresenta proposta semelhante à da Medida Provisória 621/2013. Na resolução, a 

proposição é de que o residente fique na região carente, por um tempo a ser 

combinado, recebendo a bolsa de Residência (conforme valor fixado nacionalmente) 

e ainda realize dois anos de formação, na instituição proponente, a qual estará 

localizada em região de grandes centros urbanos. Ressalto que esta resolução foi 
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formulada no interior da Comissão Nacional de Residência Médica, referendada 

pelos seus integrantes, em sua maioria médicos.  

A proposta da Medida Provisória foi de que os médicos que fizessem parte do 

Programa Mais Médicos ficariam 2 anos na região a que fossem destinados, 

cursando o Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade48, 

recebendo uma bolsa de Residência que poderá ser complementada. O montante 

ofertado, no momento da criação do Programa, superava em 3 vezes o valor da 

bolsa de Residência vigente. Os médicos em formação pelo Programa também 

receberiam acompanhamento e supervisão. A segunda proposta, a do Programa 

Mais Médicos, embora fosse muito parecida com aquela emitida pela Comissão 

Nacional de Residência Médica, não foi bem aceita pela categoria, até a conversão 

da Medida Provisória na Lei 12.871/2013 (BRASIL, 2013c). Além de muito 

parecidas, a lei apresenta vantagens no sentido de ser menor o tempo dedicado à 

formação (tempo máximo de 2 anos) e com uma bolsa maior. Esta questão não será 

aprofundada aqui49, embora indique um desnível entre os enunciados, marcando o 

acontecimento e as condições de possibilidade da instituição do Programa Mais 

Médicos. 

Até julho de 2013 não havia qualquer emissão da Comissão Nacional de Residência 

– Multiprofissional – em Saúde que estivesse ligada a alguma política específica de 

saúde, mas uma vinculação expressa com a política maior, que é o SUS. De todas 

as emissões acerca da Residência Multiprofissional que fizeram parte deste estudo, 

apenas a Portaria 1.077/2009 (BRASIL, 2009) não menciona a vinculação dos 

                                                        
48 O Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade é uma especialidade 
“criada” junto com o Programa. Foi motivo de discussão entre a categoria, uma vez que o nome da 
especialidade em vigência era Medicina de Família e Comunidade. 
49 No momento de escrita deste tópico, não havia formulações acadêmicas sobre esse programa. 
Para aprofundar a questão, ver notícias publicadas nos jornais brasileiros de grande circulação nas 
tiragens do período de maio a outubro de 2013. 



 108 

programas com as necessidades do Sistema Único de Saúde, demonstrando aí uma 

descontinuidade no discurso, ou diferentes condições para a sua aparição50. 

Retomando a “higiene do trabalho", penso que ela funciona como um dispositivo 

disciplinar prescrevendo modos de ser, serializando e hierarquizando as pessoas. 

Esse dispositivo funciona tanto na linha de formar um contingente de trabalhadores 

para o sistema de saúde, quanto na reafirmação de que há centros de referência 

para o ensino em saúde no Brasil, geralmente localizados nos grandes centros 

urbanos. Nos centros de referência, encontra-se o “notório saber”, o saber 

especialista, o saber capaz de ensinar como fazer o melhor e mais eficaz uso das 

tecnologias disponíveis. Ao pensamento neoliberal, interessa, então, não o tempo 

investido, conforme já dito, e sim “de que maneira aqueles que trabalham utilizam os 

recursos de que dispõem. A utilização de tais recursos vai depender sempre das 

estratégias que cada um souber ou conseguir empregar” (VEIGA-NETO, 2012, 

p.13). A utilização dos recursos e tecnologias disponíveis, no menor tempo possível, 

e com o maior resultado, vai performando os profissionais. A população que se torna 

objetivo desse dispositivo disciplinar são os residentes e os preceptores. 

Resolução 04/2005 – Residência Médica: a existência de centros de 
excelência, em outras regiões do país, dispostos a cooperar com a criação e 
o aprimoramento de Programas de Residência Médica prioritários naquelas 
localidades [Amazônia Legal e Nordeste do Brasil]. 

Perguntas e Respostas – Residência Multiprofissional: 4) Para exercer o cargo 
de preceptor, é necessário ser docente ou um profissional que exerce cargo 
de técnico-administrativo pode exercer tal função? Ambos podem exercer a 
função de preceptoria, bem como de tutoria e coordenação de programa. O 
que deve prevalecer é a competência e o domínio que o profissional tem 
para exercer a função. 

Ainda, sobre este saber especialista, é possível pensar que há a divisão em três 

tipos de especialistas que interessam aos processos de educação pelo trabalho que 

                                                        
50 O vínculo ao SUS pode ser absolutamente artificial, haja vista as Residências em Medicina 
Veterinária, realizadas nos hospitais universitários de veterinária, que não são do SUS e nem se 
destinam à saúde humana, exceto na prestação de serviços complementares. Pode-se dizer que as 
Faculdades de Educação ou de Agronomia também fazem prestação de serviços complementares, 
além de sua objetiva atuação na educação em saúde, atuam na educação e ambiente, saúde e 
ambiente, vigilância das águas de abastecimento ou psicopedagogia, educação permanente e 
pedagogias do corpo e da saúde, entre outros enfoques oriundos da Educação e da Agronomia, mais 
próximos ao cotidiano do SUS do que a anestesia em grandes animais, a cirurgia de animais 
silvestres e exóticos, a clínica de animais na pecuária, por exemplo. 
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acontecem por meio das Residências em Saúde, mais especificamente nas 

multiprofissionais: 1) o saber especialista no ensino – identificado na posição dos 

tutores, que intermedeiam as relações entre instituições de ensino superior e os 

serviços de saúde; 2) o saber especialista na profissão e no campo – identificado na 

posição dos preceptores, isto é, aqueles vinculados aos serviços; 3) os docentes e 

as próprias instituições de ensino superior, identificados como o lugar autorizado 

para a produção de ciência. 

Seguidamente ouço a discussão sobre qual seria o melhor lugar para receber 

residentes. Dentre as opções, comumente, estão: - o lugar que tem disponível a 

melhor estrutura, tanto em termos físicos quanto em materiais; - o lugar que tem 

profissionais que conseguem trabalhar em equipe, compartilhando saberes e 

construindo o cotidiano de forma conjunta; - o lugar em que os profissionais 

estiverem sensibilizados a receber pessoas em condição de aprendizes; - o lugar em 

que acontecem práticas que se coadunam com a efetivação dos princípios do 

Sistema Único de Saúde. Não raro, observa-se que essas opções não se encontram 

em um mesmo lugar, embora exista a elaboração de figuras lendárias como os 

chamados centros de excelência, conforme mencionado anteriormente. 

Aqui cabe uma pausa para ressaltar aquilo que denominei como emergente 

“Necessidades do trabalho em saúde e as diferenças nas aprendizagens da 

formação profissional”. Ao falar de suas trajetórias formativas na graduação, os 

participantes deste estudo enfatizaram necessidades percebidas em suas inserções 

no mundo do trabalho, as quais apontaram para falhas nas vivências formativas. Ao 

mesmo tempo em que estou estruturando as ideias para escrever sobre este tópico, 

lembro de colegas das disciplinas oferecidas para o mestrado e o doutorado, bem 

como os professores destas, queixando-se de que seus esforços acadêmicos para 

produzir tecnologias para o trabalho em saúde não tinham impacto sobre a 

realidade. Apontavam como problema a ignorância dos profissionais inseridos na 

assistência em saúde, no sentido de desconhecerem tais tecnologias. 

Parece-me que há um abismo que separa o mundo “serviços de cuidado” do mundo 

“pesquisas em saúde”. Neste abismo também salta aos olhos a falta de práticas de 

educação permanente, ou seja, de problematizações advindas do cuidado em saúde 

e que sirvam para reflexões dos profissionais que habitam juntos os territórios de 
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cuidado. Essa constatação me faz retornar ao ponto de origem desta discussão, isto 

é, a formação em centros de excelência e, junto a isso, a concentração de 

programas de Residência nas capitais e regiões metropolitanas do país concorrendo 

para a não descentralização dos programas de Residência.  

Próximo a essa separação da formação com as exigências de saber do mundo do 

trabalho, está o perfil dos profissionais ingressantes nos programas de Residência. 

Algumas questões precisam ser consideradas aí, percebidas por mim, em minha 

inserção acadêmica e também na gestão, assistência e formação de profissionais de 

saúde: 1 - não é possível repetir a Residência, repetir um período que não foi 

aproveitado “satisfatoriamente” pelo residente; 2 - há necessidade de formação 

profissional para o cuidado em saúde no país; 3 - há necessidade de formação 

profissional para a gestão em saúde no país; 4 – há necessidade de formação 

profissional para o trabalho na saúde no país; 5 - e há necessidade de profissionais 

que defendam o SUS (o caráter público e universal da atenção à saúde).  

Para dar conta da questão número 1 – não é possível repetir a Residência, repetir 

um período que não foi aproveitado “satisfatoriamente” pelo residente –, algumas 

ações podem ser feitas: selecionar bons residentes ou não permitir que eles errem, 

ou “passem” sem aprender. Para selecionar bons residentes, é preciso qualificar 

esse bons. É saber fazer tecnicamente tudo o que sua profissão diz que o 

profissional generalista deve saber fazer? É saber bastante sobre a área de 

concentração para a qual está se candidatando? É ser militante, saber toda a 

legislação do SUS? Para não permitir que “os aprendizes” errem, é preciso que eles 

sejam vigiados ou controlados a todo o momento – para isso se prestam os modelos 

avaliativos propostos pela maquinaria educacional e também o controle de ponto, o 

parar regulado, as emissões que tratam da quantidade de tempo a ser dedicado ao 

trabalho, as planilhas, as escalas, a aceleração? É para não permitir que passem 

sem aprender (o que alguém determinou que deveria ser aprendido em termos de 

conteúdo, isto é, o cumprimento de um currículo-programa) que servem as provas, 

avaliações de conteúdo, compromisso de entrega de um projeto de pesquisa? São 

esses os critérios para ser aprovado para o segundo ano, sob pena de suspensão 

da bolsa, ou seja, do salário a que faz jus o residente em formação? O desligamento 
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do programa também aparece como forma de não permitir que erros aconteçam? 

Quem ou o que necessita de “correção”? 

Chapeleiro Maluco: eu acho que a Residência não tem que ter pré-requisito 
além daquele que já existe, que é a formação de graduação da pessoa. 

Perguntas e Respostas – Residência Multiprofissional: 1) Se o residente não 
for aprovado pelo programa, poderá repetir? Não existe a previsão de 
repetência para os residentes. A recuperação das deficiências apresentadas 
pelos residentes deve acontecer ao longo da duração do programa. Se não for 
possível, ele deve ser desligado. 

Chapeleiro Maluco: eu sou um perfil não muito comum na Residência, que é o 
perfil de quem vai mais tarde pra Residência, não sai da faculdade direto pra 
Residência, eu trabalhei alguns anos, depois que eu me formei, agora estou 
na Residência. 

Lei 11.129, art. 13 – Residência Multiprofissional: Fica instituída a Residência 
em Área Profissional da Saúde, definida como modalidade de ensino de pós-
graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e destinada às 
categorias profissionais que integram a área de saúde, excetuada a médica. § 
1o A Residência a que se refere o caput deste artigo constitui-se em um 
programa de cooperação intersetorial para favorecer a inserção qualificada 
dos jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho, 
particularmente em áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde. 

Chapeleiro Maluco: e aí tu vai virar, então tá, tu tá fazendo cota pra militância, 
daí eu: cara, eu não sou militante pra ganhar bolsa de Residência, eu sou 
militante do SUS porque eu defendo o SUS, e acho que se têm pessoas que... 
também são os espaços de transformação das pessoas, também são esses, 
às vezes, o cara vai entrar sim por causa da bolsa, vai entrar sim por causa do 
título de especialista, mas lá dentro a Residência tem que garantir a 
transformação. 

Para dar conta da questão 2 – há uma necessidade de formação profissional para o 

cuidado em saúde no país – a pauta discutida nacionalmente no momento em que 

escrevo esta questão, isto é, em julho de 2013, é a possível implantação de uma 

carreira profissional para o SUS, questão já presente desde a constituição de 1988, 

segundo conversa com o Dodô. Outra questão, neste sentido, é a validação dos 

certificados de conclusão de Residências Multiprofissionais pelo MEC ou uma 

política de valorização desses certificados nos concursos e processos seletivos para 

provimento de cargos públicos e fixação de profissionais no país. Não é coerente 

definir uma finalidade para os programas de Residência, sem colocar em discussão 

tal pauta com os entes que seriam os possíveis beneficiados na recepção desses 

profissionais, isto é, gestores de saúde municipais, estaduais e federal.  
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Cabe a reflexão sobre haver evasão/desligamento de residentes por terem sido 

nomeados em concursos públicos ou, ao contrário, um prazo de mora para a posse, 

como uma certa “carreira”, entre Residência e cargo. Já o reverso, onde o 

profissional residente faz mais de um programa em sequência, por vezes em áreas 

de concentração muito diferentes, seria apropriado? Não me parece que seja uma 

questão indicar ou proibir a realização de mais de um programa, mas reconhecer 

que, para algumas profissões, a bolsa da Residência supera qualquer remuneração 

que aquele profissional poderia alcançar no mundo do trabalho. Neste sentido, 

parece se fazer necessário que a pauta da carreira para todos os profissionais da 

saúde seja amplamente discutida. Não é objetivo aprofundar essas duas questões 

aqui, mas colocá-las em cena. 

Dodô: nesse processo de greve foi quando a gente discutiu a perspectiva de 
que a Residência fosse ponto de entrada da carreira única, porque aí já tinha 
tido a Constituição 88, já era 89 e a gente estava construindo a lei orgânica, a 
lei 8.080 hoje, e dentro dessa discussão já se tinha, que é uma discussão da 
década de 80, a ideia do plano de cargos e da carreira única que era o sonho 
de todo mundo, isonomia salarial e carreira única do SUS. 

Cozinheira: E que [a Residência] seja um requisito pra se trabalhar na área, ter 
aquela especialização, e aí eu acho assim que vai dar uma utilidade, vai dar 
um fim à Residência, porque parece que a gente acabou, fez a Residência e 
parou. Eu sou um exemplo, me formei na faculdade e já emendei na 
Residência, entrei meio que de paraquedas também sem saber, porque você 
entra num mundo totalmente diferente, e aí eu vi, gostei e a minha 
preocupação é, eu vou estar desempregada quando eu terminar. 

A questão 3 – há necessidade de formação profissional para a gestão em saúde no 

país – coloca-se como uma questão delicada de discutir, uma vez que os quadros 

de gestão geralmente são formados por indicações político-partidárias, embora se 

reconheça a necessidade de saber técnico para ocupar determinados lugares. Na 

prática, observa-se que há largo aproveitamento dos profissionais formados nas 

Residências em cargos de gestão. Na pesquisa realizada por Demarco (2011), o 

autor investigou o perfil dos egressos da ênfase de Saúde da Família e 

Comunidade, do Grupo Hospitalar Conceição. O total de residentes pesquisados foi 

de 57, sendo concluintes nos anos de 2005 a 2009. O autor constatou que 9 

(15,79%) deles estavam inseridos em alguma atividade de gestão. 

Sobre a questão de número 4 – há necessidade de formação profissional para o 

trabalho em saúde no país – importante de ser pensada, na medida em que se 
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constituiu com um dos emergentes do material empírico as diferenças entre as 

necessidades do mundo do trabalho em saúde e as aprendizagens na formação 

universitária. Parece que uma das possíveis explicações seja que a formação dos 

docentes universitários 51  não está aproximando esses dois elementos: 

aprendizagens e necessidades. Ainda, observo um grande número de concluintes 

de Residências ingressando em programas de pós-graduação stricto senso, 

expressando desejos de inserção na carreira acadêmica. Também é preciso 

considerar o aumento significativo de vagas para estudo em universidades e 

institutos educacionais no Brasil, requerendo docentes qualificados para 

acompanhar as formações. 

Ainda, a questão de número 5 – há uma necessidade de profissionais que defendam 

o SUS – deve ser considerado que se o objetivo de formação nas Residências for 

este, os processos seletivos para ingresso nos programas deverão ser orientados 

pelos princípios e diretrizes desse sistema, e não pelas profissões e áreas de 

concentração, fato bastante presente nas provas seletivas, no país. Há aí um grande 

risco da formação de “soldados do SUS”52, de formar para um ativismo político e 

militância, deixando de lado as outras necessidades enumeradas acima. A 

necessidade de profissionais que defendam o SUS deve estar vinculada a uma ética 

de cuidado, à atenção aos seus princípios, na defesa de muitas vidas e não na mera 

reprodução desse enunciado, por meio de muitas formas de autoria. Não desejo que 

estejam ligados os enunciados “fui residente” e “sou defensor do SUS”. Desejo que 

quem foi residente, seja profissional e que seu cotidiano de trabalho seja recheado 

de práticas que marcam o cuidado, vinculadas ao Sistema de saúde e, que em suas 

atribuições privilegie o acolhimento universal, com atendimento integral, equitativo, 

aberto à escuta da participação das pessoas. Que aja pela manutenção dos direitos 

                                                        
51 Sobre a formação de docentes universitários, cada vez mais se observa os ingressos contínuos 
graduação-mestrado-doutorado, o que tem formado jovens doutores que ingressam como docentes 
sem terem realizado qualquer inserção no mundo do trabalho em saúde, sem terem sido tocados 
pelos signos que ali estão. 
52 Quando digo formação de “soldados para o SUS” quero problematizar a possibilidade de que a 
intenção da formação de cunho ético e político se transforme em mera reprodução da boca pra fora, 
de profissionais que se dizem defensores do SUS, mas que acabam papagaiando uma defesa que 
não sabem, ao certo, ao que se refere, defesa, por exemplo, de bandeiras e palavras de ordem acima 
de qualquer coisa, acima da vida ou apesar da vida que precisa de cuidado. Pode também chegar a 
um SUS que dê acesso a todos, se torne governo de todos. 
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e seja capaz de gerar a efetividade terapêutica desejada por quem busca sistemas e 

serviços de saúde. 

Chapeleiro Maluco: se não conseguir trazer esse espírito crítico e, sei lá, um 
pouco mais militante, tudo bem né, paciência, não é todo mundo que é 
obrigado a fazer isso, mas eu acho que a Residência tem que estar aberta, 
tem que estar permeável, porque se não vai virar sei lá, um círculo militante de 
uma voz uníssona sabe. Isso também é meio chato. 

Chapeleiro Maluco: a Residência, acho que não serve só pra referendar uma 
militância já existente. 

Chapeleiro Maluco: e daí tem gente que é um puta profissional, assim, um 
cara que desdobra todas as coisas, no trabalho é militante, sabe? Um cara 
que traz coisas boas pra reunião, sabe questionar todo o sistema, não tem 
problema de dialogar com o gestor, mas que não faz uma militância fora. 

6.2	  Governamentalidade	  nas	  Residências	  em	  Saúde	  

“E quem são esses?” quis saber a Rainha apontando os três 
jardineiros deitados em volta da roseira; pois, como estavam de 
bruços e tinham nas costas o mesmo padrão que o resto do baralho, 
ela não tinha como saber se eram jardineiros, soldados, cortesãos ou 
três do seus próprios filhos (CARROLL, 2009, p. 95). 

Tomando a governamentalidade nas Residências como a existência de muitos 

governos, em muitas modalidades, dentre eles o da CNRMS, e também o das 

Coremu53, o dos projetos pedagógicos, o dos preceptores, e o dos residentes, cabe 

considerar que esses (e quem sabe outros) governos acontecem ao mesmo tempo, 

com pluralidade de formas de governar e com práticas de governamento 

emergentes. 

Gato de Cheshire: pra um conjunto geral, em relação ao movimento de 
Residências, da resistência à normatização criou, eu acho, convocou, um 
movimento social, por mais que seja cansativo, estamos a três, quatro anos 
numa resistência. Ela qualificou a participação social de um modo geral, tanto 
que desde 2009, todo ano, minimamente acontece um evento de porte 
nacional, que discute a política da Residência. Isso pode até voltar pro mesmo 
lugar a discussão, mas como as pessoas mudam, também é importante voltar 
pro mesmo lugar a discussão. 

Ao considerar que o currículo é uma prática de governamento emergente de cada 

um desses governos, é possível pensá-lo com um paradoxo. Curriculum é a “ação 
                                                        
53 Instância colegiada existente em cada programa de Residência, sob a qual está a responsabilidade 
de deliberar sobre questões locais. 
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de percorrer uma determinada trajetória” (VEIGA-NETO, 2009, p. 17). Assim, com a 

captura do currículo se dá a “curricularização” das práticas, apresentando-se como 

composição para a maquinaria educacional que organiza a lógica disciplinar. 

A convivência do currículo-vagamundo com a imposição do currículo-assentado será 

margem para um currículo “extraordinário”. Dois modos que habitam os mesmos 

lugares e as mesmas pessoas, simplesmente porque não se pode apagar o 

“interstício”, o “intermezzo”, o “entre”, o País das Maravilhas. Ensinar e ensi-g-nar, 

cada um sobre os seus disparadores. É como na análise que Deleuze (2011, p. 36) 

faz sobre a obra de Alice: “não é nem ao mesmo tempo nem relativamente à mesma 

coisa que eu sou mais jovem e mais velho, mas é ao mesmo tempo que me torno 

um e outro e pela mesma relação”. Esses múltiplos componentes, esses “tipos” de 

currículo disputam os aprendizados. Uns aprenderão A, outros B porque o ordinário 

e o extraordinário estarão se pronunciando.  

Grifo - você vai fazer uma Residência em Saúde, aí tu vai pôr na prática, aí tua 
prática vai ver as contradições de uma sociedade desigual, vai viver as 
contradições de uma equipe que já tem um certo trabalho feito, da questão 
tanto da micro quanto da macro analítica. Como é que tu vai lidar com aquilo? 
E aí tu começa a entrar naquela discussão, mas que tipo de profissional, que 
tipo de trabalhador, aquele indivíduo vai se tornar, entendeu? E aí, às vezes, 
fica num debate muito esquizofrênico, de querer subjetivar, assim, no plano 
das ideias, sem levar em consideração os que estão por perto, a questão 
objetiva. Acho que é isso, com várias contradições, diferentes realidades. 
Então a gente tem que começar a pensar e a construir essa questão da 
subjetividade em cima dessa parte concreta da coisa, e aí eu acho importante 
ter um projeto político pedagógico, porque assim, pode ser um instrumento 
que consegue fazer esse link: eu quero formar um profissional com 
determinado perfil, que saiba lidar com diferentes situações, seja crítico 
referente a isso. 

O currículo e as chamadas condições mínimas dos locais que recebem a Residência 

são continuamente pautados por residentes. A possibilidade de qualificação dos 

seus fazeres através das aprendizagens no mundo do trabalho não é questão para 

eles. E não é questão por expressarem a certeza de que ela acontece independente 

de qualquer currículo, inclusive de um currículo-assentado ou da (não) existência de 

condições mínimas. E é por esse reconhecimento que justificam suas buscas pela 

modalidade de aprendizado nas Residências, a inclusão em suas escolhas de vida 

da passagem pelo programa de Residência, a vivência em seu currículo-formação. 

Ainda assim, apresenta-se como necessidade declarada por esse segmento um 
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currículo nos moldes reconhecidos pelos sistemas educacionais, pela maquinaria 

educacional, conforme ouvi nas minhas andanças para a constituição deste País das 

Maravilhas das Residências. Falo aqui especificamente de um encontro chamado 

pelo Fórum Gaúcho de Residências em Saúde, ocorrido em 28 de agosto de 2013, 

do qual participei para desorganizar o pensamento. Interessava-me saber se as 

questões que havia mapeado nas conversas realizadas em novembro de 2012 ainda 

estavam na pauta dos atores. Como eu já previa – situações vividas desde o tempo 

em que fui residente – as pautas haviam se atualizado pelo tempo e o espaço, assim 

como atualizam-se nas redes sociais. 

Jardineiro: e [a CNRMS] tenta, com todas as críticas, criar uma referência, ou 
seja, uma regra, uma norma, que não é rígida, porque a liberdade que todos 
têm pra apresentar os seus projetos é bastante grande, e é até útil que sejam 
projetos diferenciados, porque se aprende com cada um que se vai avaliar. 

Resolução CNRMS no 03/2010, art. 2, § 4º: as atividades teóricas, teórico-
práticas e práticas devem necessariamente incluir, além do conteúdo 
específico, voltado à(s) área(s) de concentração e área(s) profissional(is) a 
que se refere(m) o(s) programa(s), temas relacionados à bioética, à ética 
profissional, à metodologia científica, à epidemiologia, à estatística, às 
políticas públicas de saúde e ao Sistema Único de Saúde. 

A governamentalização acontece também com uma aceleração do coordenador do 

programa, da mesma forma como a performance que se dá na aceleração do 

residente e do preceptor. Como se fosse para manter uma continuidade 

descendente da arte de bem governar, que vai da CNRMS à coordenação de 

programa, e desta para o preceptor e deste para o residente. Em todos os pontos, a 

produção de relatórios, avaliações, indicadores, todos como práticas de governo 

emergentes a serviço de alimentar a governamentalização nas Residências. 

Lacaio-peixe: estes preceptores, eles, nós temos menos controle do que está 
acontecendo, a não ser a partir do diário, que aí no diário, os alunos registram 
o que viveram, aparece nele. 

Dentro desses procedimentos de registro e controle das atividades de trabalho, 

pode-se ver os três tipos de governo, tal como descritos por Foucault (1978 [2010], 

p. 287): 1) o governo de si mesmo, onde residente, preceptor e coordenador fazem 

práticas de si engendradas pelas normativas que tratam de quem é cada um desses 

atores, o que devem fazer no cenário de prática, como devem se comportar;  
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Lacaio-peixe: nesse diário, o aluno individualmente registra tudo que ele fez, 
que ele viu, quais foram as questões pra ele que foram importantes. Ele coloca 
num diário. Isso o docente lê no diário. No momento que ele tá em roda, ele tá 
munido com o que ele leu do diário e munido com o que os alunos colocam 
como significativo, então aí é um momento de interação. 

2) a arte de governar uma família como se deve. Neste caso, a família é substituída 

pelo programa de Residência, no qual o governo se exerce pelo atravessamento das 

normativas do trabalho e da maquinaria escolar, produzindo ainda outros modos de 

estar ali;  

Perguntas e Respostas – Residência Multiprofissional: 5) O programa de 
Residência pode funcionar sem a existência de preceptores? Não, 
considerando-se que o programa de Residência é um treinamento em serviço, 
o residente não pode ficar sem acompanhamento. Além disso, a Residência é 
uma especialização e que, portanto, deve acompanhar adequadamente os 
seus alunos. 

3) a ciência de bem governar o estado, nesse caso, a política de formação de 

trabalhadores da saúde por meio das Residências Multiprofissionais, pautadas 

desde sempre pela ciência de bem governar a formação de médicos especialistas 

por meio das Residências Médicas, isto é, a Residência Multiprofissional, ao olhar-

se através do espelho, vê refletida a Residência Médica, em muitos aspectos. 

Porém, chamo atenção enfaticamente para a formação especialista.  

Para o exercício da governamentalidade, tal como descrita em Foucault (2010c), é 

preciso que haja uma relação de obediência. Parece-me que esta relação aparece a 

partir de um funcionamento de orientação ou regramentos que vão se dando e 

seguindo nessa linha descendente que se origina na CNRMS, vai à coordenação 

dos programas de Residência, depois ao preceptor e, por último, chega no residente 

(o contrário também acontece?). Uma relação em que um dirige e o outro é dirigido.  

Partindo das conversas que tive com os habitantes do País das Maravilhas das 

Residências, penso que a aceleração e o parar regulado (tratados anteriormente) 

respondem a essa relação de obediência, uma obediência que não parece ser 

apenas orientada por uma hierarquia, mas seguindo a origem latina da palavra 

oboedire que significa “escutar com atenção”, uma relação que também está 
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orientada pela escuta e pelo respeito à instância que emite as orientações a serem 

seguidas, apesar de elas serem, muitas vezes, desafiadoras aos limites do corpo, 

como é o caso das 60 horas semanais de trabalho demandada aos residentes e que 

se traduz em cansaço e exaustão, pelo modo como são prescritas e executadas, em 

sua única forma possível. 

A governamentalidade também é exercida a partir do conhecimento de quem dirige 

sobre o detalhe de cada um que é dirigido. Neste sentido, retomo a discussão feita 

na sessão anterior, que tratava da necessidade que a maquinaria escolar tem de 

implementar os sistemas de avaliação. Tratei mais especificamente das avaliações 

de residentes, que são feitas de forma mais sistemática e com certa regularidade, 

para responder às demandas oriundas dessa maquinaria. Porém, reconheço que 

essa maquinaria também coloca a serviço da democratização dos procedimentos 

avaliativos a possibilidade de que sejam avaliados os preceptores, os campos de 

aprendizagem etc.. Não quero dizer que esses não devam ser realizados, ou que 

eles não tenham valor na qualificação dos programas. O que estou dizendo é que 

eles também se conectam a uma engrenagem que se processa com o objetivo de 

detalhar, separar, esquadrinhar e/ou classificar a todos os integrantes para serem 

melhor conhecidos. Daí é possível perguntar: cabe propor um currículo para que 

todas as formações sejam semelhantes, que o perfil profissional seja o mesmo para 

toda e qualquer formação em Residência?  

Conhecendo cada campo, cada preceptor e cada residente (cada tutor, supervisor, 

equipe e instituição de ensino superior) que faz sentido dizer que há diversidades e 

que elas não são benéficas ao aprendizado? É nas diversidades, olhadas de forma 

mais próxima que se observam as brechas e as possibilidades de nascerem os 

encontros de aprendizagem no trabalho em saúde, especialmente no cotidiano das 

Residências, como método de formação pelo e para o trabalho. 

É a serviço da governamentalização que são justificadas as propostas de avaliação 

de programas para o credenciamento. As Residências Multiprofissionais existem, 

conforme já dito, há mais de três décadas. Muitas delas, senão todas, aconteceram 

com financiamento público. Socialmente, parece justo que seja feito algum tipo de 

regulação, mas soa estranho que todo o investimento já empreendido não mereça 

algum reconhecimento. Por que será que não interessa zerar esta conta e começar 
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daqui pra frente? Isto é, por que a CNRMS não certifica todos os residentes que já 

concluíram as Residências que tiveram financiamento público como pertencentes à 

regulação atualmente proposta? Como justificar todo o dinheiro empreendido em 

formações junto à rede pública de saúde e que não são aceitas em concursos 

públicos, sequer valorizadas? E a proposta da carreira no SUS, conforme dito pelo 

Dodô, com ingresso por meio das Residências? Não só não aconteceu, como não 

há mecanismos que tornem as Residências como importantes aos gestores na 

escolha de trabalhadores que vão cuidar das pessoas no nosso Brasil.  

Para que serve a avaliação que a CNRMS vem tentando empreender desde 2008, 

com o suposto objetivo de credenciar os programas e certificar os egressos somente 

dos lugares que forem credenciados?  

Junto com esse procedimento de cadastro, credenciamento, avaliação e 

curricularização dos programas, aparecem instrumentos de coleta das informações, 

estratégias de conhecer, modos de governamentalizar. A constituição do banco de 

avaliadores também se dá com o objetivo de conhecer pessoas que tenham 

envolvimento com as Residências, mas que não necessariamente estejam 

vinculadas aos programas. Se os avaliadores estiverem vinculados a um programa, 

com possibilidade de conhecerem outras realidades, podem qualificar a sua 

realidade, mas podem redefinir o instituído pela CNRMS? 

Penso que olhar para as avaliações nas Residências, tal como procedimentos 

constituintes do conjunto que conforma a governamentalidade (FOUCAULT, 2008a), 

seria analisar estes procedimentos como organizadores das regulações. A avaliação 

dos residentes para organizar a regulação das identidades profissionais a serem 

formadas e a avaliação de programas para organizar a regulação dos instituídos. 

Um outro mecanismo de reconhecimento e controle foi a proposta de eleições na 

CNRMS. A partir dos segmentos definidos pela portaria 1.077/09, foi instituído o 

cadastro dos eleitores no Sistema de Informação da Comissão Nacional de 

Residência – Multiprofissional – em Saúde (SisCNRMS). Penso que este seja outro 

modo de incidência da governamentalização. No sistema anterior, a indicação era a 

base organizada autonomamente nos fóruns próprios. Para que cada um pudesse 

exercer seu direito passou a ser preciso que fosse contado, que fosse classificado. 
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Diversos mecanismos se colocam a serviço de conhecer a todos e cada um nos 

programas de Residência: o cadastro dos programas, a imposição de uma forma de 

currículo, a imposição de uma forma escolar, as avaliações de residentes (coladas 

com avaliações de preceptores e de campos), as avaliações de programas para 

credenciamento pela CNRMS (e a constituição do banco de avaliadores) e o 

cadastro dos eleitores no SisCNRMS para realizar eleição para composição da 

CNRMS. 

Uma das ferramentas de controle social bastante utilizada na área da saúde são os 

fóruns ou encontros de segmentos interessados em discutir temáticas. Considero 

este um espaço bastante potente na democratização de decisões e da possibilidade 

de atuação coletiva sobre determinado assunto. No entanto, não posso deixar de 

registrar que esse também pode ser expressão da governamentalização de um 

processo, neste caso das Residências. A potencialidade do controle social em 

expoente, com a oferta de “alternativas” ou do “governo da forma”, os quais se 

anunciavam como transmutação, encaminharam-se para a própria forma. 

É nos fóruns ou encontros que os residentes, em roda, narram-se. Ao falarem de si 

e das suas vivências nos programas, colocam em operação conversas que 

facilmente identificam pontos negativos comuns aos programas, e apresentam certa 

dificuldade em pontuar semelhanças positivas nesses mesmos programas. Dão, 

então, visibilidade para os encontros de aprendizagem como positividades possíveis 

e existentes nos processos de trabalho e ensino em que estão submersos. Os 

espaços para narrarem-se estão tomados por aspectos negativos da proposta de 

Residência. Apesar disso, os profissionais continuam procurando formar-se nas 

Residências. O que há de tão ruim que só é possível expressar as infinidades de 

pontos negativos? Parece-me que eles, de fato, sejam o comum aos programas e 

que as positividades sejam exceção. E é na exceção que aparecem as diferenças 

impossíveis de serem narradas. Impossíveis também de serem padronizadas. E é aí 

que me parece não haver espaço para uma única curricularização, ou parâmetros 

curriculares, ou perfil de egresso único a ser estabelecido a priori.  

Então, nesses fóruns e encontros, ocorrem narrativas sobre o trabalho e o 

pedagógico nos programas, operações e estratégias de conhecer a todos e a cada 

um, classificar os participantes, governamentalizar. Ressalto que não há nada de 
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mal nisso. Esse é o jeito que se reconhece. E que historicamente se utiliza para 

qualificar os processos de participação na área da saúde. É nesses espaços que se 

discute e se decide, mas não se observam as mudanças solicitadas nesses lugares 

e que são acordadas pelos participantes como operações a serem empreendidas 

pela CNRMS.  

O cenário de governamento nas Residências é de muitos: dos coordenadores de 

programas e das IES, dos preceptores, dos tutores, dos supervisores e dos 

residentes, e também de quem escreve e pesquisa sobre a temática. O governo da 

CNRMS, como um dos aparelhos da governamentalização, entretanto, utiliza das 

regras da normatização, da deslegitimação das instâncias que não fazem 

regramentos, da instituição de mecanismos de captura, de configuração à burocracia 

e rejeição à heteronormatividade, à conversa e à descentralização.  

É questão, nesta direção, pensar de que modos essas regras dialogam com o prazer 

de trabalhar? Com o prazer de ser residente, de ser preceptor? 

Tartaruga Falsa - eu costumo dizer assim: que ser residente é bom, com todas 
suas dores e suas delícias. 
Lagarta - e ser preceptor também. 

6.3	  Encontros	  de	  aprendizagem	  nas	  Residências	  em	  Saúde	  

“Mas quanto tempo esse Monstro leva para cortar esse bolo!” Alice se 
sentara à margem de um riachinho, com o grande prato sobre os 
joelhos, e serrava diligentemente com a faca. “Isso é muito irritante!” 
disse, em resposta ao Leão (estava ficando perfeitamente 
acostumada a ser chamada de “o Monstro”). “Já cortei várias fatias, 
mas elas sempre se juntam de novo!” 
“Você não sabe lidar com bolos do Espelho”, observou o Unicórnio. 
“primeiro sirva-o e depois corte-o”. 
Parecia absurdo, mas Alice levantou-se muito obediente e passou o 
prato pela roda, e quando o fez o bolo se dividiu a si mesmo em três 
pedaços. “Agora corte-o”, disse o Leão quando ela voltou para o seu 
lugar com o prato vazio (CARROLL, 2009, p. 266 e 267) 

“Hoje ensinarei sobre a técnica...”. Assim poderia começar uma aula teórica sobre 

qualquer técnica profissional do trabalho em saúde. Alguns alunos terão lido o 

cronograma de aulas antes e estudado a técnica no livro de referência para a 

disciplina ou ainda, “vasculhado” sites confiáveis do grande mundo virtual, para 

chegarem em aula “bem preparados”. Preparou-se para ouvir e melhor aprender o 

que o professor tem para lhe dizer naquele dia em que irá dominar aquele assunto. 
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Sai confiante da sua aula, sabe que aprendeu. Passados alguns dias, sua aula será 

transposta ao serviço de saúde, onde já pode vivenciar a técnica aprendida. A 

técnica “sabida” será realizada com uma pessoa, a qual carrega muitos outros 

saberes, muitas produções de vida. Essa “complexidade” desafia a técnica. É neste 

encontro que o estudante reconhece o aprendizado e o modifica, a partir das 

afecções e sentimentos produzidos pelo encontro. 

Lacaio-sapo: o cuidado que se precisa ter entre a questão da autonomia e do 
abandono. O aprendizado ele precisa lidar bem com essa fronteira, porque até 
o momento, se ele precisa ter a autonomia dele, ele não pode estar 
abandonado. Então esse eu acho que é o papel da gente como docente, como 
tutor, é estar dando essa mediação. 

O encontro que acontece no cotidiano do trabalho em saúde, recheado de signos 

mundanos, amorosos, sensíveis e sensoriais, que ensi-g-nam vidas e provocam nos 

profissionais do cuidado deslocamentos de si, pode se dar também depois de muitos 

momentos em que se realizou a técnica sabida.  

Em um cenário de Residência, ainda há mais uma figura (ou outras tantas figuras): a 

daquele que acompanha – o preceptor, o tutor, o orientador, o mentor, o supervisor 

etc.. Nesse encontro de aprendizagem, que acontece no cotidiano de trabalho, há 

também uma ética que organiza, agencia a aprendizagem, o que se poderia chamar 

de ética do acompanhamento. Ética essa que acontece em uma relação entre o 

residente e o preceptor (englobando todas as denominações supostas nesta função 

preceptoria), uma relação que, muitas vezes, é mediada por conflitos, outras por 

admiração mútua, ou ainda uma relação apaixonada, de amizade. Poderia dizer, 

então, que a relação que se dá entre preceptor e residente é uma relação de 

acompanhamento, permeada por uma ética da amizade, “uma relação ainda sem 

forma”, tal como Foucault (1981, p. 2) refere quanto à amizade, uma ligação sem 

filiação e sem intenção de paternidade ou maternidade.  

Na formulação desse modo de inventar a relação de amizade, há infinitas 

possibilidades de dar passagem às inquietações do que afeta, do que produz 

fidelidade, do que é a amizade, do que provoca o carinho e o companheirismo, na 

formação de alianças e linhas de força invisíveis e visíveis. Nessa ética da amizade, 

que é estabelecida entre residente e preceptor, estão as possibilidades de sacudir a 
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instituição, de violentar o já instituído, de produzir novos sentidos para o cotidiano de 

cuidado. 

É a possibilidade de habitar com amor onde deveria prevalecer uma maquinaria 

escolar ou os regramentos advindos do trabalho. É a possibilidade de furar a 

instituição, de forçar o vazamento. É, sobretudo, a possibilidade de torná-la 

suscetível aos prazeres das relações afetivas, dos furacões afetivos.  

Caxinguelê: eu tenho a coordenadora da equipe que me serve como uma 
preceptora fantástica. Não tem nenhuma formação superior [...] eu chamo ela 
de minha preceptora, que faz por muitos o papel de preceptora. [...] E a 
coordenadora da equipe que é uma técnica, que foi eleita pela equipe, [...] a 
mulher é fantástica, que me ensina mesmo. É aquela pessoa que, se tu deixar, 
dentista mais especificamente, tu vai ficar olhando boca, o que não é pra ser, 
é pra sair daquele modelo centrado. Então ela me proporcionou, me deu 
abertura de fazer. De vez em quando eu chego com um projeto novo, que a 
gente mexe bastante. “Não [Caxinguelê], vai, dá, segue, faz assim, de 
repente” e se apropria daquilo junto de ti, pega junto comigo. 

Alice – e como é que tu identificou essa... Tem uma [preceptora] que tem 
a designação formal e essa outra que não tem a designação formal, mas 
que tu reconhece como preceptora. Tu consegue me contar se tem 
algum fato ou se foi se dando de tu identificar-se com ela, como é que 
aconteceu isso? 

Caxinguelê - foi sendo construído. O que me chamou [atenção] primeiramente 
foi a postura dela enquanto coordenadora. Fui cada vez me aproximando, eu 
me aproximei dela. Daí foi surgindo uma empatia muito boa, foi sendo uma 
coisa construída com o tempo. Estou há 10 meses no campo e o fato de ela 
aceitar a Residência [...]. A gente tá na luta, e ela está sempre junto, ela é 
fantástica. Não sei te dizer um ou outro ponto, é a postura dela que me 
chamou a atenção. 

Foucault (1981, p. 3) refere a amizade como modo de vida. Um modo de vida que 

pode ser também o método da ética da amizade presente na relação entre preceptor 

e residente. Um modo de vida que “pode dar lugar a relações intensas, que não se 

pareçam com nenhuma daquelas que são institucionalizadas”, dando passagem a 

outros jeitos de constituir afetos e aprendizagens, como aparece na conversa com 

Caxinguelê. É tomar o encontro de aprendizagem como paixão, uma relação 

apaixonada, uma trama afetiva intensa. 

Nessa trama afetiva intensa, participam personagens das mais diversas ordens, 

compondo produções de aprendizagem no cotidiano do trabalho em saúde. 

Personagens profissionais, residentes, preceptores, usuários. Furacões afetivos 

pedem passagem e emitem signos para ensi-g-nar.  
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Tartaruga Falsa: e chega o... vou usar o termo usuário. Tem 33 anos, ele tem 
obesidade, ele é do Caps. E ele tem isso e isso. Vamos visitar, vamos tentar 
entender. Eu visitei ele e compreendi um pouco mais esse sujeito, conversei. 
Ela [a profissional que solicitou o atendimento] queria que, de alguma forma, eu 
tirasse ele de dentro de casa pra fazer algum exercício, alguma coisa. Eu 
comecei a jogar dama com esse cara em casa. Comecei a jogar um troço que 
ele gostava. Ele não estava a fim de sair. Então fui perguntando e colocando 
algumas situações e comecei a jogar dama com ele ali, fazendo o encontro 
com ele domiciliarmente e eu pensando, jogando e conversando. Eu acho que 
é isso, criar possibilidades e não implantar o que está instituído.  

Nesses mesmos momentos, furacões afetivos colhem devires do trabalho e devires 

da aprendizagem. O que há de movimento em cada um deles. O que faz 

movimentar cada um de nós. A vontade de potência de cada um multiplicando as 

possibilidades de ser. De ser-cuidado, de ser-cuidador, de ser-que-ensina-a-cuidar. 

Os devires emergem dos convites para experienciar (que se presentificam na 

educação no trabalho). Experienciar novos modos de estar ali, da produção de 

outros-em-nós, a partir da multidão que já somos. Nesses convites, somos 

fabricantes intensivos de aprendizagens no mundo do trabalho. É a possibilidade de 

se surpreender com a multidão que é o outro que está ali junto na cena de cuidado. 

Parece-me, nesse sentido, que há uma interface entre os devires do trabalho e da 

aprendizagem nas Residências em Saúde, onde, no limite, um se transforma no 

outro, como no diagrama representado pelo Yin-Yang, na fita de Möbius, numa tela 

de Escher, sem início ou fim. Esta relação de devires acoplados e originários um no 

outro aparece na bela poesia escrita por Lírio-tigre, intitulada Attraversiamo Tutto. 

Contou-me o Lírio-tigre que a inspiração para intitular a poesia se deu pela leitura de 

Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert.  
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Attraversiamo Tutto  
(Poesia escrita por Lírio-tigre em 2013) 
 
É, estamos atravessando os mundos 
Quando não juntos, sozinhos, 
Atravessamos cidades, 
Atravessamos praças 
Mais do que isso... 
Atravessamos da sanidade à loucura 
E da loucura à sanidade 
Quem sabe descobrindo que não ocupam 
Lugares distintos? 
Talvez desafiamos a lei de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, ao 
mesmo tempo. 
Mas, mente não é corpo! Mente não é corpo? 
De qualquer forma essa descoberta não é tão nova 
Muito menos, tão nossa. 
Estamos atravessando a Residência 
Uma casa de vivências 
Compartilhamos ideias, comida, bebida e muito chimarrão. 
Compartilhamos conflitos e lutas 
De R1 para R2 
Quantas palavras cabem nesses Rs? 
Ruptura, rasura, rompimento, resiliência, ressaca, remada, rótulo, rabo-quente, 
rua, resmungos, romantismo, ralador, ralação, rolar, roncar, rir, roubos, 
rombos... 
R de resumir 
Não nos resumimos ao R, nem às palavras, nem aos dois anos 
Continuaremos a atravessar 
Assim desejo! 
Que tenhamos pernas e mentes 
Caminhos, lugares, ruas e a 
Capacidade de inventar quando não tivermos o necessário para continuar 
E coragem para atravessarmos 
Mesmo que seja no escuro 
Andiamo, attraversiamo tutto e sempre! 

A maquinaria escolar e os regramentos acerca do trabalho podem funcionar como 

em uma engrenagem em que um movimente o outro, uma espécie de acoplamento. 

Nesse acoplamento educação-trabalho há pelo menos as seguintes possibilidades: 

as potências de um colocando o outro em processo de reflexão, bem como as 

capturas de um colocando protocolos para o exercício do outro. Assim, teríamos 

como possibilidade quatro combinações, apresentadas no quadro abaixo. A potência 

está codificada pelo símbolo +, para dizer que se trata de uma positividade, isto é, 

das qualidades presentes em cada um e que são capazes de mobilizar desejos e 

devires. A captura está representada pelo símbolo -, ou seja, um modo de dizer que 

nela há possibilidades de uma hierarquia, onde as regras e normas sejam superiores 
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aos indivíduos, dando origem à hierarquização dos sujeitos, à performatividade, à 

serialização etc.. 

Quadro 7 – Esquema de possibilidades do acoplamento educação-trabalho 

 Potências da Educação Capturas da Educação 
Potências do Trabalho + trabalho 

+ educação 
+ trabalho  
- educação 

Capturas do Trabalho - trabalho 
+educação 

- trabalho 
- educação 

Assim, teríamos, no quadrante A, o desejo e o devir da educação e do trabalho, a 

criação de cada um que participasse da cena de formação, utilizando os saberes 

formais e também os saberes investidos 54 . Utilizando os saberes da clínica 

ampliada55 e também, como propôs a Tartaruga Falsa, poderia se falar em projetos 

pedagógicos singulares, que levassem em consideração os indivíduos que estão 

sendo formados pelas Residências, suas trajetórias individuais, suas necessidades 

percebidas de formação.  

Tartaruga Falsa: então essa questão das 60 horas, pra mim é relativa. O aluno 
que quer trabalhar 60 horas, bom, tem espaço de lazer, tem o lúdico espaço 
pra que ele possa enfim, que não larga de ser o serviço pedagógico, e aí 
deixar claro também que assim, toda essa relação que se dá no serviço, 
residente-preceptor, preceptor com os vários residentes, residente com 
usuário, é uma relação pedagógica. Agora assim: que pedagogia está por trás 
disso? Então assim, quando eu oriento o outro, tenho uma conversa com o 
outro, o que está por trás, qual o projeto de sociedade, qual o projeto de ser 
humano, qual o projeto de saúde que está ali por trás... 

A partir dessa ideia de um Projeto Pedagógico Singular – PPS, não faria sentido a 

determinação de tempo total para formação, nem a definição prévia de um currículo-

programa, com disciplinas ou outros modos tradicionais pensados para a educação, 

como a educação em módulos, ou séries a serem percorridas por um grupo, onde 

                                                        
54 Schwartz (2010, p. 44) diferencia os saberes formais dos saberes investidos. Para ele, os saberes 
investidos: “são saberes que ocorrem em aderência, em capilaridade com a gestão de todas as 
situações de trabalho, elas mesmas adquiridas nas trajetórias individuais e coletivas singulares, 
contrariamente aos saberes acadêmicos, formais que, são desinvestidos, ou seja, que podem ser 
definidos e relacionados com outros conceitos, independentemente das situações particulares”. 
55 A Clínica Ampliada é caracterizada por um comprometimento radical com o sujeito que está sendo 
cuidado, sendo visto a partir das suas particularidades e sua singularidade. É responsabilizar-se por 
ele e articular o seu cuidado com diferentes setores. É ainda assumir um compromisso ético profundo 
e reconhecer a limitação dos saberes, especialmente o científico (BRASIL, 2004). O Projeto 
Terapêutico Singular é uma das ferramentas da Clínica Ampliada. 

A
1 

B
2 

C D 
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todos deveriam sair com as mesmas competências, para se ter um certo perfil de 

egressos. Também não faria sentido definir locais de vivência da experiência de 

Residência ou os centros de excelência ou ainda professores/preceptores investidos 

pelo “notório saber”. 

O PPS, seguindo os saberes já organizados pelo Projeto Terapêutico Singular – 

PTS, poderia ser caracterizado pela organização de um currículo de Residência que 

partisse dos saberes e experiências já acumulados pelo residente e que o levasse 

por caminhos que provocassem desaprendizagem do já instituído e a reorganização 

do saber em novos modos de olhar para as situações cotidianas. Mas não poderia 

se limitar a isso. Teria que empreender modos de ensi-g-nar a desaprender como 

forma de aprender nos encontros do mundo do trabalho em saúde.  

O PPS seria, então, um conjunto de ações pedagógicas, um arranjo gestor e 

operador da aprendizagem, resultante de discussão e construção coletiva, 

protagonizadas pelo sujeito que está na condição formal de aprendiz – o residente – 

e com a proposta de ultrapassar os saberes já sedimentados, possibilitando a 

emergência dos devires do trabalho e da aprendizagem.  

Lagarta: a tendência é naturalizar esses momentos, e a gente fica muito 
assim. Tem uma certa comodidade. Daqui a pouco a equipe volta a ficar com 
quinze, vinte pessoas e aquelas práticas dali: Ah não, mas é mais fácil eu ir lá 
por ele [pessoa moradora do residencial terapêutico]. Passo rapidinho no 
supermercado e leva só quinze minutos. Se eu for com ele leva duas horas. 
Então, isso que muitas vezes os residentes colocam corporalmente ali. Eu vou 
no centro [da cidade] e já faço. Ah não, mas quem sabe ele vai junto. Ou quem 
sabe: Ah, mas ele não sabe ir sozinho, mas eu vou com ele. Então, muitas 
vezes, a gente com simples perguntas faz repensar como equipe. 

Nesse projeto pedagógico singular, a produção de um perfil profissional egresso só 

seria possível se estivesse pautada na construção da autonomia do profissional, que 

aprende ao dar vida à intensidade de seus desejos, na produção de prazer no 

trabalho e no aprender. Além disso, um projeto pedagógico singular deve ser 

sustentável, na medida em que possibilita um reconhecimento de si pelo residente 

que aprende e também na aposta de que ele aprende com o mundo do trabalho, e, a 

partir de seu protagonismo, é capaz de ensinar os outros a aprenderem. O PPS teria 

enfoque na pessoa, para que ela tivesse apropriação do seu processo de 

aprendizagem no trabalho, e também uma inserção social, na medida em que 
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propõe autonomia em relação à maquinaria escolar, aposta na sustentabilidade para 

além do tempo de Residência e porque amplia o número de pessoas envolvidas nos 

projetos pedagógicos singulares. 

Pensar em um programa de Residência tal como colocado no quadrante A, com a 

declarada priorização das necessidades de formação e um projeto formativo 

pactuado com os residentes, seria como propor uma profunda reflexão sobre a 

trajetória de aprendizado do profissional durante a universidade, ou sobre a trajetória 

de trabalho até ali, caso estivéssemos tratando de profissionais que quisessem se 

expor a uma situação em que há uma proteção ao status de em formação. Seria, 

neste caso, responsabilidade dos programas a certificação e, principalmente, o 

acompanhamento dos itinerários pedagógicos. Desse acompanhamento derivariam 

outras responsabilidades, pois não há, como diz Schwartz (2010), possibilidade de 

separar quem faz uma experiência, um aprendizado que é do corpo, investido de 

sentimentos, de reflexão, de pensar a si mesmo em face de uma situação de 

trabalho.  

Construo minha concepção de “Itinerários Pedagógicos” a partir do que entendo por 

Itinerários Terapêuticos. Isto é, não pode ser reduzido ao conjunto de serviços 

ofertados para determinado tratamento e, sim, considerar as necessidades 

singulares para poder privilegiar valores culturais e concepções de cuidado. Um 

Itinerário Pedagógico estaria a serviço de um Projeto Pedagógico Singular.  

Nesse sentido, um itinerário difere de um caminho. No caminho, está descrita só 

uma possibilidade de chegar a determinado destino que, neste caso, seria o perfil do 

profissional egresso. A partir de uma percepção de itinerário, onde estariam traçados 

alguns pontos de passagem importantes, estaria nas Residências a possibilidade de 

múltiplas constituições de caminhos, isto é, de currículos-formação-singulares. Daí, 

a constituição do projeto pedagógico singular contemplaria os pontos de passagem 

definidos pelo itinerário comum a um conjunto de residentes, estaria aberto à 

possibilidade de outras viagens, outras descobertas, em que o residente seguisse 

vetores de desterritorialização próprios. 
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Dentre as responsabilidades do programa de Residência, estaria, ainda, possibilitar 

vivências em diferentes processos de trabalho, com diferentes profissionais, em 

lugares diversos.  

Vou usar o exemplo da acupuntura, pois como não há ainda programas de 

Residência Multiprofissionais com esse tipo de ênfase, é menor o risco de cair em 

obviedades. Existe um saber sobre o corpo, a anatomia do corpo, a fisiologia, enfim, 

saberes formais que são utilizados na aplicação da acupuntura como um dos modos 

de cuidar do corpo. Para fazer um diagnóstico de acupuntura, são utilizadas diversas 

características colocadas em modos de composição. Não vou aprofundar aqui esta 

questão do diagnóstico de acupuntura, pois, como já mencionei, ela serve apenas 

para ilustração da proposta. O que quero dizer é que, apesar deste saber formal, há 

saberes produzidos no trabalho, por meio da experiência, os quais levam os 

profissionais a comporem com os saberes formais de modos diferentes, 

considerando também os desejos das pessoas que estão cuidando. Nesse sentido, 

uma proposta de Residência que levasse em conta os projetos pedagógicos 

singulares possibilitaria que o residente acompanhasse somente um acupunturista, 

ou muitos. Que levasse um ano para concluir a sua formação, ou talvez dez. Que o 

trabalho ocupasse 40, 60 horas de sua semana ou, quem sabe, investido de toda 

filosofia oriental em que a alimentação, as práticas corporais, as mudanças 

temporais fazem parte, poderia ser que o trabalho ocupasse 24 horas de cada dia. 

Os critérios são móveis por razões diversas e integram perfis “locais”. Afinal, o que 

se quer certificar? 

Não é possível medir a quantidade de carga horária de “vivências” de cada 

residente, no máximo sua frequência a lugares. 

Pomba: a gente quando entra na Residência, a gente vive ela 100%, (...) é a 
vida da gente isso, 60 horas é a vida da gente na Residência. 

Chapeleiro Maluco: quem tá no movimento de residente assim, eu brinco, 60 
horas, pra mim, é redução de carga horária, porque a gente tem reunião 
direto, várias outras coisas tem que fazer, acompanhamento de lista de e-
mails e mais, espaço pra ler os textos da Residência também. 

Cabe destacar que a ideia de PPS estaria apropriada para modalidade de formação 

que estivesse orientada pelo trabalho em saúde, subordinando qualquer formação 
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que se pautasse por um perfil profissional a ser atingido, bem como qualquer 

orientação pela especialidade, isto é, subordinando a intenção de formar o 

especialista para trabalhar em um setor, ao trabalho em linhas de cuidado 

transversais. 

Sobre o quadrante D, teríamos a presença de capturas de toda a ordem. Por 

capturas estou entendendo tudo aquilo que é capaz de aprisionar o saber, por tudo 

aquilo que impede de ver o outro e a multidão que ele é, por tudo que nos conforta e 

nos deixa no exato lugar em que já nos encontrávamos, por todas as necessidades 

de fazer o outro ficar mais inteligente, sob as custas de qualquer sofrimento que isso 

possa causar, sob as custas de sentir na pele56 as tais 60 horas, porque elas podem 

ser feitas de inúmeras maneiras, mas podemos capturá-las em uma única forma. O 

quadrante D é o quadrante da “forma”, modelo único, totalizante, generalizado.  

Nos quadrantes B e C, estariam presentes potências e devires, mas também 

capturas e constrangimento da inventividade. Parece-me que não seja possível 

observar uma realidade estanque em um ou outro quadrante. Não há uma matriz 

possível para estagnar um processo em um ou outro. As experiências de residência 

que vivi, que estão nas teses e dissertações e também aquelas que me foram 

contadas nas conversas que tive transitam entre os quatro quadrantes. Os 

quadrantes são permeáveis entre si.  

O que é possível dizer a despeito disso é que há instituições onde a permeabilidade 

aos devires está mais presente e outras instituições onde essa permeabilidade é 

bloqueada pelos sistemas de controle. Ainda assim, há os participantes dos 

itinerários formativos da Residência, os quais disputam, a todo instante, 

rompimentos desse bloqueio. 

  

                                                        
56 Sentir na pele como os machucados doloridos e, por vezes, difíceis de cicatrizar. O tempo, a 
experiência e as construções de vida de cada um são capazes de transformar esse “sentir na pele” 
em marcas. 
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Letra da música escolhida pela Libélula-de-natal: 

Rima Rica Frase Feita 
Filipe Catto 
Compositor: Nei Lisboa 

Desculpe, meu bem 
Se ontem te fiz chorar 
Mas a vida é assim mesmo 
Não se pode exigir 
 
Pouco dá pra esperar 
Muito obrigado por tudo 
Pelo teu suor, pelos teus gemidos 
E espero que a minha estupidez 
Cicatrize teus sentimentos feridos 
 
Nasci e morro assim, só 
Perdido no escuro, dentro de mim 
E vou cruzando o barro 
Vou comendo pó 
Até que chegue o fim 
Mas a força eu retiro 
Sugo feito vampiro 
De saber que as estrelas 
Também vivem sós 
 
De um cigarro amassado 
De uma rua deserta 
De outros que até eu posso sentir dó 
Da menina de olhos grandes como a lua 
De uma noite sentindo tua carne crua 
E dos bares, das festas 
Dos vinhos, serestas 
 
Das mentes infestas de podres horrores 
De mil desamores 
Do chope das quatro 
Desse louco mundo putrefato 
Dessa grande peça de teatro 
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6.4	  Impossibilidade	  da	  cisão:	  governamentalidade	  e	  encontros	  de	  aprendizagem	  

“Ou não, é claro. O nome da canção é chamado ‘Olhos de hadoque’.” 
“Oh, esse é o nome da canção, não é?” disse Alice, tentando se 
interessar. 
“Não, você não entendeu”, disse o Cavaleiro, um pouco irritado. “É 
assim que o nome é chamado. O nome na verdade é ‘O velho 
homem velho’.” 
“Nesse caso eu devia ter perguntado: ‘É assim que a canção é 
chamada?’” corrigiu-se Alice. 
“Não, não devia: isso é completamente diferente! A canção é 
chamada ‘Modos e meios’, mas isso é só como é chamada, 
entende?” 
“Bem, então qual é a canção?” perguntou Alice, que a essa altura 
estava completamente atordoada. 
“Estava chegando lá”, disse o Cavaleiro. “A canção é realmente 
‘Sentado na porteira’: e a melodia é uma invenção minha.” 
(CARROLL, 2009, p. 281). 

As dores e delícias de ser preceptor, como mencionou a Tartaruga Falsa, e de ser 

residente, como complementado pela Lagarta, coabitam os mesmos territórios nas 

cenas de ensi-g-namento das Residências Multiprofissionais. É a percepção de 

diversidades, a serviço dos encontros de aprendizagem e da governamentalização.  

Nas Residências Multiprofissionais, podem ser consideradas algumas ações que 

indicam a existência do processo de governamentalização. Analisadas por alguns 

(residentes e CNRMS) as diversidades nos programas aparecem como necessidade 

para que procedimentos, táticas e estratégias sejam empreendidos para o controle 

das discrepâncias (tais como narradas a partir de pontos negativos em comum entre 

os programas). Procedimentos, como as avaliações de residentes, de programas e 

estratégias de padronização, implementam táticas como o currículo único ou a 

definição de condições mínimas para os programas de Residência.  

Os cálculos possibilitados pela reunião dos pontos e números (contar residentes, 

enumerar preceptores, classificar onde estão os programas etc.) possibilitam 

analisar e refletir. O desenvolvimento, observado aos poucos, de aparelhos 

específicos para organizar essa forma complexa de poder, como a composição da 

CNRMS, o sistema de informação – SisCNRMS, o lugar das Residências no 

organograma institucional do governo do Brasil. Todas essas ações conformam o 

conjunto que constitui essa forma específica e complexa de poder chamada 

governamentalidade, aqui analisada e apresentada como destinada à população 
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habitante do País das Maravilhas das Residências, e que tem como dispositivo 

disciplinar a “higiene do trabalho”.  

O dispositivo “higiene do trabalho” e o desenvolvimento de aparelhos específicos 

como organizadores do cotidiano e a produção de regramentos (lei, portarias, 

documentos orientadores, resoluções), governamentalizando as Residências. A 

governamentalidade e todo esse aparato de instituições, estratégias, procedimentos 

e táticas, dispositivo, regulamentos e disciplinas, são vistos inseparáveis dos 

encontros de aprendizagem, os quais se apresentam transbordados pelos devires 

do trabalho, em contato com os devires da aprendizagem, e possibilitam o 

acoplamento educação-trabalho, cada um com suas potências e capturas, nas 

Residências em Saúde. 

Assim como podem ser indicadas como ações que evidenciam a existência dos 

encontros de aprendizagem nas Residências, tais como: a impossibilidade de narrar 

os aspectos positivos que são comuns aos programas (porque eles parecem não 

existir), dando lugar às singularizações e ao reconhecimento das multidões que cada 

um é e colocando as diversidades em potência ao possibilitar os ensi-g-mentos. Os 

encontros de aprendizagem operam na produção de relações apaixonadas entre os 

que estão na cena de ensi-g-namento, produzindo furacões afetivos. 

O reconhecimento social da qualidade da formação em Residência, da formação 

pelo trabalho em saúde, mantém as apostas dos atores sociais. No cotidiano dos 

programas, acontece a utilização do que já se conhece para ensi-g-nar: o trabalho 

em saúde e suas produções de vida, apesar dos regramentos. 

O acoplamento educação-trabalho e todas as possibilidades de combinação entre 

eles, esquematizadas no quadro 7, é interligado à narrativa possível sobre 

governamentalidade e encontros de aprendizagem nas Residências em Saúde. 

Assim como “poder e liberdade não se definem por uma relação de exclusão” 

(AQUINO e RIBEIRO, 2009, p. 61), governamentalidade e encontros de 

aprendizagem nas Residências em Saúde também não se decretam excludentes.  

O co-engendramento é produzido a partir dos atores (residentes, preceptores, 

tutores, coordenadores de programa, CNRMS etc.) imersos em ambas as 
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discursividades. O paradoxo parece nascer dentro de cada habitante das 

Residências no País das Maravilhas. É ao mesmo tempo e pela mesma relação que 

cada um deles quer os encontros de aprendizagem e a governamentalização nas 

Residências. 

Governamentalização e encontros de aprendizagem, cada um com seu regime de 

verdade, em relação de co-engendramento, habitando os mesmos atores. Quem 

quer os encontros de aprendizagem, também quer a regra, a incorporação de 

vantagens, um imaginário de unificação, de equalização das práticas. Quer a 

governamentalização? Quem quer a governamentalização, ao perceber a diferença, 

cria uma nova regra, condiciona a diferença na tentativa de totalizar as práticas, 

coloca as aprendizagens entre parênteses para, então, emergir o trabalho e todas as 

potências “escondidas” nele. Quer os encontros de aprendizagem? 

 



7	  Considerações	  finais:	  Como	  a	  um	  sonho	  de	  primavera	  que	  à	  teia	  
da	  memória	  se	  entretece57	  
 

Ai, ai! Ai, ai! Vou chegar atrasado demais (CARROLL, 2009, p. 13). 

 
Figura 16 – Coelho Branco (CARROLL, 2009, p. 12) 

                                                        
57 Trecho do poema de abertura do livro As aventuras de Alice no País das Maravilhas (CARROLL, 
2009, s.p.). 
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Seria a pesquisa uma corrida atrás do Coelho Branco? Seria dormir para poder 

acordar em um lugar outro? O Coelho Branco, ao trilhar um caminho, desenha uma 

possibilidade de metodologia, cola um cronograma de pesquisa em seu relógio, mas 

ele próprio, o Coelho está sempre atrasado em uma realidade sempre em 

movimento. Coelho Branco que é o orientador, que são as pessoas que convivem 

com Alice, seres espantosamente interessantes, que falam de seus Países, por 

vezes, em uma linguagem “nacional”, que Alice não consegue compreender. 

Conjunto (Coelhos e Países) que provoca Alice a pensar em “como tudo está 

estranho hoje”! É esse estranho que está muito próximo de Alice hoje e, de tão 

próximo, chega a machucar, a provocar sensações, a acarinhar. Ao estranhar o que 

lhe é familiar, Alice (que é muitas em uma só) faz acordos consigo. É o que 

transborda dos acordos produzidos por Alice que ela desenha na folha de papel ou 

reúne os pedaços de solo para caminhar do jeito que sabe? 

Às vezes, Alice não consegue perceber a presença do Coelho Branco. Rapidamente 

ele se esconde, aumenta a velocidade de suas passadas ou insiste em se fazer 

passar por outras coisas. O Coelho Branco quer brincar, quer saber onde está a 

curiosidade de Alice. Alice, por sua vez, quer andar em solo seguro e já conhecido. 

Mas o Coelho está ali para oferecer outra coisa. Não interessa para ele o já 

instituído, o já sabido, e já está atrasado para onde se deve ir.  

Penso que a originalidade de uma tese transita por essas terras, nas quais um 

Coelho trilha caminhos. Por muitas vezes, durante a escrita deste texto, era como se 

eu precisasse de algumas verdades para me sentir segura, como se as verdades 

menores, que eu fabriquei aqui, fossem menos verdadeiras. Busquei construir, a 

partir deste texto, três possibilidades de inventar países para as Residências em 

Saúde. Penso que há muitas outras possibilidades e, portanto, aqui apresentei 

apenas três delas. Primeiro, uma busca em minhas lembranças, minhas 

preciosidades, construídas a partir das minhas sensações, dos aprendizados do 

meu corpo, um desenho produzido com as vivências, especialmente aquelas como 

residente e preceptora. Segundo, visitando outros Países das Residências, aqueles 

construídos por outras Alices que se aventuraram em busca de outros Coelhos 

Brancos, as Residências tais como foram apresentadas nas pesquisas de mestrado 

e doutorado, realizadas no Brasil no período de 1987 a 2012. E, por fim, um 
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desenho tal como ele foi urdido pelos seres encantados e encantadores, habitantes 

desse formidável País das Maravilhas das Residências em Saúde. Nesse terceiro 

desenho, a construção de um tramado das Residências a partir das conversas que 

tive com residentes, preceptores/tutores, coordenadores de programa e gestores, as 

quais foram entrelaçadas com as emergências da legislação e dos regramentos 

emitidos pelas Comissões Nacionais de Residência Multiprofissional em Saúde e 

Residência Médica.  

No primeiro desenho, o que construí Através do espelho, os seres habitantes são 

oriundos das minhas vivências e dos meus encontros de aprendizagem, 

atravessados pela governamentalização, durante a Residência. Esses encontros, 

com seus signos e ensi-g-namentos, fizeram-me problematizar a pesquisa que aqui 

apresentei. Inquietações vividas no processo de cuidar, observações de como e com 

quem aprendi, afetos e marcas. A constatação de que a possibilidade de se 

aprender no trabalho em saúde não está presente apenas nos elementos formais de 

aprendizagem, isto é, no que deve ser aprendido naquele dia, com quais materiais e 

com que modo de cuidar, mas com quem está ali e com minhas emoções ativadas 

pelo cuidado. 

Em O mundo real de Alice, o segundo desenho, encontrei-me com 108 

possibilidades de construir países das Residências. Nesses países, isto é, nas 

pesquisas de mestrado e doutorado sobre a temática das Residências de 1987 a 

2012, apontamentos das mais diversas ordens, modos sistematizados e 

suficientemente aprofundados por outras Alices curiosas e pesquisadoras, 

oferecendo jeitos de pensar o assunto. Dentre elas, 66% foram realizadas em 

mestrados acadêmicos, sendo 69 (63,9%) em programas de pós-graduação da 

região sudeste, 21,3% com programa na área de saúde pública ou coletiva, a 

maioria (44%) sobre Residência Médica e apenas 4% sobre Residência Médica 

somada à Multiprofissional. Desde 2007, a área mais pesquisada foi a Saúde da 

Família, com 30 pesquisas (27,78%). Constituí modos de agrupar essas 

possibilidades de estudar as Residências, a partir do que compreendi que fosse 

interessante pontuar nas outras pesquisas, objetivando fazer o recorte da minha 

pesquisa. Elas serviram, em certo momento, como Coelhos Brancos que mostraram 

um caminho possível para construir a proposta de pesquisa e, como Coelhos 
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Brancos, elas me tocaram, fizeram-me persegui-las até o momento em que a Alice-

em-nós encontrou com o seu Coelho Branco.  

Em comum entre as pesquisas sobre as Residências, percebi falta de padronização 

nas palavras-chaves formalmente aceitas para atribuir como descritores e, portanto, 

facilitar o acesso de outras Alices e também dos interessados em constituir políticas 

para a formação pelo trabalho para organizar a gestão dos programas. Neste 

sentido, observei que a atribuição de palavras-chave, em boa parte desses estudos, 

continha algo que se referia à formação pelo trabalho, mas não aos descritores 

formalmente validados pelo DeCS, isto é, “Internato e Residência” e “Internato não 

médico”.  

A partir deste encontro, propus a criação do descritor “Residências em Saúde” para 

ser validado. Por este descritor entendo a formação pelo trabalho que se dá nos 

serviços de saúde, realizada por profissionais já formados e denominados 

residentes, com supervisão de outros profissionais (denominados preceptores ou 

tutores ou outro) de modo a constituir formulações sobre as situações de cuidado e 

construção de maneiras de cuidar a partir delas. 

Como assuntos emergentes das pesquisas sobre Residências, isto é, as 

curiosidades das Alices, encontrei 47 estudos que pensavam em algum tipo de 

avaliação para as Residências, desde avaliações de programas, aspectos de 

adequação dos projetos pedagógicos, de desempenho dos residentes e também o 

perfil de egressos. Nesta categoria, agrupei também aquelas pesquisas que 

tratavam da saúde (ou da falta dela) dos residentes. Entendo que este seja um 

marcador do tipo de formação que se tem hoje nas Residências, as quais 

acontecem conforme regramentos atualmente instituídos. 

No capítulo, Programas de Residência em Saúde, Governamentalidade e Encontros: 

“Alice! Recebe este conto de fadas e guarda-o, com mão delicada”, descrevi um 

entendimento dos conceitos que utilizei para operar em meu estudo. Tomando 

governamentalidade (a partir de Foucault) e encontros de aprendizagem (a partir dos 

signos de  Deleuze), construí um modo de pensar esses dois elementos em contato 

com o cotidiano das Residências. Tomava-os como opostos e em violenta relação 

de disputa do cuidado. No entanto, outras percepções foram formuladas pelo meu 
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pensamento ao colocar em exercício esses dois conceitos para produzir o País das 

Maravilhas das Residências. 

O encontro com as Alices do Mundo real e também a percepção da insinuação dos 

conceitos de governamentalidade e encontros de aprendizagem na vivência Através 

do espelho foram determinantes para despertar em mim a Alice-em-nós. Muitos 

interrogantes produziram esta pesquisa, algumas verdades disputavam minha 

atenção e curiosidade. Foi preciso colocar esses interrogantes em pensamento, 

como engrenagens que fizeram movimentar. 

Nesses movimentos, muitos encontros. O próprio texto como encontro com as 

Alices-em-nós. O encontro com o País das Maravilhas. No original, de Carroll, Alice 

vai caminhando, em sua perseguição ao Coelho Branco, e no caminhar conhece 

esse País que lhe parece familiar, mas que se apresenta estranho, e também vai 

encontrando as criaturas desse País que vão lhe introduzindo diversidades, 

estranhamentos, discrepâncias. Ao final, o Coelho Branco se apresenta com um 

pergaminho em uma mão e, na outra, uma corneta, em posição solene, em um 

tribunal onde alguém será julgado/a. Todos os residentes do País das Maravilhas 

encontram-se lá, nesta arena de trabalho. Uma das cartas do baralho estava sendo 

julgada por acusação de furto das tortas feitas pela Rainha. No julgamento, cada 

testemunha conta a sua versão do acontecido. É nesse julgamento (final) que todos 

se encontram. 

A potência desta história mostrou-me a possibilidade de contar o que vivi nesta 

pesquisa, ao caminhar por ela. Em meu País das Maravilhas das Residências, o 

encontro com todas as criaturas fabulosas aconteceu no I Encontro Gaúcho de 

Residências em Saúde, seguido pelo II Encontro Nacional de Residências em Saúde 

e também pelo X Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, todos eles realizados em 

uma semana do mês de novembro de 2012. Nessas arenas, fui conhecendo os 

habitantes do País das Maravilhas das Residências e escolhendo alguns deles para 

conversar. A escolha se deu por suas falas públicas ou dirigidas a mim e ao grupo 

que compunham, falas que me tocaram no que se referia ao objetivo do meu estudo, 

isto é, contar sobre as Residências a partir dos encontros de aprendizagem e 

também dos atravessamentos do processo de governamentalização.  
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O primeiro momento de encontro com os participantes foi no coletivo e depois tive 

conversas com uma, duas ou três pessoas (a esta última chamei de grupo-

conversa). Ainda, espalhei panfletos com a provocação “como você expressaria uma 

experiência de aprendizagem na Residência em Saúde (imagem, som, narrativa, 

poesia...)?” Também olhei para a legislação e documentos orientadores emitidos 

pelas Comissões Nacionais de Residência Multiprofissional e Médica, vigentes no 

ano de 2013. 

Na análise empreendida, não considerei o que foi dito a partir das sentenças, frases 

e literalidade das palavras, mas o que elas produziram em mim. Na potência de meu 

encontro com os discursos, com as pessoas, com os documentos, a música e a 

poesia que recebi como resposta aos panfletos. 

Atravessar a porta do País das Maravilhas das Residências foi perceber a 

necessidade de um Movimento (social) que precisa estar endereçado, que precisa 

saber a que segmento cada habitante pertence (é preciso se identificar para acessar 

determinados lugares desse País). Aqueles que estão identificados como residentes 

nesse País falam de um aprendizado sentido no corpo, um aprendizado que produz 

marcas.  

Neste País também há regras e, ao olhar para a organização das Residências em 

Área Profissional da Saúde, desde a sua instituição informal, isto é, na década de 

1970, passando por sua instituição formal no ano de 2005 e, mais adiante, ao tomar 

os contornos propostos pela instituição da Comissão Nacional, no ano de 2007, 

considerando que houve um período de latência, de 2007 a 2009, ou seja, sem 

repercussão registrada acerca das suas incursões, pode-se considerar que: as 

Residências Multiprofissionais foram possíveis, em um primeiro momento, a partir da 

ideia de que o trabalho em saúde ensina, que ele emite signos que funcionam para 

ativar modos de aprender e cuidar; em um segundo momento, devido a condições 

políticas que deixavam esse tipo de Residência fragilizada, houve a necessidade da 

institucionalização e esta institucionalidade seguiu os moldes da Residência Médica; 

o terceiro deslocamento foi a latência até 2009; o quarto momento, aquele que está 

acontecendo desde a instituição da Portaria 1.077/2009, vem escolarizando as 

Residências em Saúde e também recheando-as de verdades provenientes dos 

regramentos centrais (burocráticos, formais, antecedentes ao cotidiano). 
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Muitos regramentos do trabalho, como aqueles a que chamei por “higiene do 

trabalho” (tomada como um dispositivo disciplinar), na medida em que propõe um 

certo enquadramento das Residências em práticas descritas e organizadas na CLT, 

são reiterados pela CNRMS, mas que também encontram ecos nas reivindicações 

dos residentes. 

Regramentos do trabalho que ordenam o prescrito e regem o trabalho real. 

Regramentos que demandam aceleração de todos (residentes, preceptores e 

coordenadores de programa). Um tempo de aprender que é regulado por um tempo 

do relógio, em forma única. 

Regramentos da maquinaria escolar são expressos na necessidade de cadastrar,  

credenciar programas e avaliar residentes, a serviço de contar, serializar e 

hierarquizar – de governamentalizar. As avaliações como farol de um currículo único 

e definido, como expressão de práticas neoliberais que acontecem na educação e 

no trabalho. Também percebi a orientação dos programas pelas políticas vigentes, 

sendo na Residência Médica essa orientação dada pelo Provab e também pelo 

Programa Mais Médicos. Nas Residências Multiprofissionais, a orientação “em tese” 

expressa permanentemente na política do SUS. 

Ainda, a narrativa da existência de centros de referência, com profissionais de 

notório saber, concentrados nos grandes centros urbanos, com possibilidades de 

prescrever qual é o melhor saber e o melhor modo de ensinar a ser profissional de 

saúde.  

No capítulo em que introduzi os conceitos que operariam neste estudo, isto é, a 

governamentalidade e os encontros de aprendizagem, inicialmente, tive um 

entendimento de que um atrapalharia a potência do outro. Já alertada pela banca de 

qualificação do projeto de pesquisa e confirmando a constituição mútua a partir das 

conversas que tive, pude concluir que o governamento nas Residências 

Multiprofissionais é de muitos. É também desta pesquisadora. Além disso, pude 

perceber que a governamentalidade e os encontros de aprendizagem não se 

determinam por exclusão e, sim, em relação. São co-engendrados dentro das 

mesmas pessoas, pelos mesmos motivos, pela mesma ordem do discurso. 
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A governamentalidade estreia com modos de regular as práticas imanentes ou os 

encontros de aprendizagem, tal como a proposta de constituição de currículo, as 

avaliações, o controle de atividades, os relatórios, os indicadores etc.. Em cada 

ponto da complexa rede que se trama nas Residências, diferentes práticas de 

governamentalização ordenam a construção local, o heterogêneo, a multiplicidade e 

a descentralização.  

O currículo, tomado como um paradoxo, produz, em lutas opostas, ao mesmo tempo 

e pela mesma relação, o assentado. Um currículo vagamundo produziria resultados 

não apropriados às verdades que um currículo quer instituir, quando ordenado 

centralmente pelo Estado.  

Práticas de governamentalização, tais como: as avaliações de residentes e de 

programas de Residência e também os procedimentos para cadastro de eleitores no 

SisCNRMS coadunam com a proposta de padronização de currículo e perfil de 

egressos. Os fóruns e os encontros nacionais (inclusive aqueles em pude conhecer 

os habitantes do País das Maravilhas), em suas metodologias que produzem arena 

para narrativas, se apresentam como práticas imanentes.  

A função preceptoria, como acompanhamento ou uma ética do acompanhamento, 

emerge como uma relação possível de amizade e de paixão. A formação de alianças 

e de companheirismo, contida aí a possibilidade de conferir outros sentidos ao 

cotidiano de cuidado, dando lugar a relações intensas, passagem aos afetos e 

aprendizagens. Furacões afetivos produzem os devires do trabalho e da 

aprendizagem e multiplicam as possibilidades de ser e sentir nas cenas de 

educação pelo trabalho. Há formação de um acoplamento educação-trabalho nas 

Residências, onde as potências de um vão propondo ao outro processos de 

reflexão, bem como as capturas de um, colocando protocolos para o exercício do 

outro. 

A proposta de um projeto pedagógico singular, em que fossem possíveis trajetórias 

individuais de aprendizados, itinerários formativos e desafios ao pensamento, com 

organização de currículos singulares, provocação e questionamento a serviço do 

aprender, “narraria” um currículo de saberes a serem adquiridos. Um currículo que 

estivesse conectado à emergência de devires do trabalho e da aprendizagem seria 
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aquele em que o processo de aprender nas Residências fosse sustentável, com 

enfoque no residente e na sua autonomia, produzindo trabalho e orientação aos 

usuários, assim como ao sistema de saúde. 

As manifestações da verdade presentes nos rituais existentes, instituídos e 

legitimados, colocaram esses diferentes habitantes do País das Maravilhas das 

Residências posicionados com diferentes interesses, mas o que pude constatar 

nesta pesquisa, todos estão interessados em qualificar o processo de educação pelo 

trabalho (desde seus pontos de vista e dos lugares em que estão posicionados, 

desde as suas verdades possíveis e da escuta – permanente e, às vezes, única – 

dos cenários).  

A divisão didática que empreendi para separar em duas sessões a 

governamentalidade e os encontros de aprendizagem só é possível na escrita, no 

papel. As misturas, os tramados, o enrosco, a implicação mútua são expressão de 

seus resultados. Não há dois polos. Não há o bem ou o mal. Há produção de um no 

outro, interdependência, convivência.  

A qualidade na formação pelo trabalho em saúde, na modalidade Residências em 

Saúde, é, então, interesse de todos. Cada um com seu modo de olhar, a partir da 

sua posição na engenhosa rede que se trama, considerando as verdades do 

segmento a que pertence e com a escuta que lhe é possível. 

Diante dela havia um outro corredor comprido e o Coelho Branco 
ainda estava à vista, andando ligeiro por ele. Não havia um segundo 
a perder; lá se foi Alice como um raio, tendo tempo apenas de ouvi-lo 
dizer, ao dobrar uma esquina: “por minhas orelhas e bigodes, como 
está ficando tarde!” (CARROLL, 2009, p. 17). 
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